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KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan 

modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-

program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun 

perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual 

terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian 

yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), 

Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya 

Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kria (Kria Kayu, Kria 

Keramik, Kria Kulit, Kria Logam Kria Tekstil), Tata Busana, Teknik Bangunan

(Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi 

Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, 

Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik 

Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik 

Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik 

Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat 

Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency 

Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber 

belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK 

dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri 

atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru 

(PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan 

Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan 

unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang 

digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap 
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pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di 

beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan

konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan 

industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya 

Manusia (SDM)tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami 

sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, 

serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran 

untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK 

atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680   
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PETA KEDUDUKAN MODUL
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Membaca

BHS.IND.MAD.02.1

BHS.IND.MAD.02.2

BHS.IND.MAD.03.1

BHS.IND.MAD.03.2

BHS.IND.MAD.03.3

BHS.IND.MAD.03.5

BHS.IND.MAD.03.4

BHS.IND.MAD.03.7
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BHS.IND.MAD.04.1

BHS.IND.MAD.04.2

BHS.IND.MAD.04.3
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DAFTAR JUDUL MODUL

NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

1. BHS.IND.MAD.01.1 Mempelajari Informasi Lisan yang tidak 

Bersifat Perintah

Menyimpulkan 

Informasi Lisan MADYA SMK

2. BHS.IND.MAD.01.2 Memahami Perintah Lisan Baik yang 

Diungkapkan Maupun Tidak

Memahami Perintah 

Lisan
MADYA SMK

3. BHS.IND.MAD.02.1 Memahami Perintah Kerja Tertulis Perintah itu Siap 

Kulaksanakan
MADYA SMK

4. BHS.IND.MAD.02.2 Memahami Makna Kata, Bentuk Kata, 

Ungkapan dan Kalimat dalam Teks

Mari Bermain Kata
MADYA SMK

5. BHS.IND.MAD.03.1 Menggunakan Kalimat 

Tanya/Pernyataan sesuai Tuntutan 

Situasi Tuntutan Komunikasi

Bagaimana Tanyamu?

MADYA SMK

6. BHS.IND.MAD.03.2 Membuat Parafrase Lisan Katakan Sejujurnya MADYA SMK

7. BHS.IND.MAD.03.3 Menerapkan Pola Gilir dalam 

Berkomunikasi

Sopan Bertindak Santun 

Bertutur
MADYA SMK
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NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

8. BHS.IND.MAD.03.4 Bercakap-Cakap (Konversasi) Konversasi MADYA SMK

9. BHS.IND.MAD.03.5 Berdiskusi Indahnya Berbeda 

Pendapat
MADYA SMK

10. BHS.IND.MAD.03.6 Bernegosiasi Tawar Menawar yang 

Cerdas
MADYA SMK

11. BHS.IND.MAD.03.7 Menyampaikan Laporan Jangan Bicara Tanpa 

Fakta!
MADYA SMK

12. BHS.IND.MAD.04.1 Membuat Karangan Teknik Membuat 

Karangan
MADYA SMK

13. BHS.IND.MAD.04.2 Membuat Deskripsi Lukisan Imajinasimu MADYA SMK

14. BHS.IND.MAD.04.3 Membuat Eksposisi Membuat Karangan 

Eksposisi
MADYA SMK

15. BHS.IND.MAD.04.4 Membuat Ringkasan/Rangkuman Seni Meringkas Wacana MADYA SMK

16. BHS.IND.MAD.04.5 Membuat Simpulan Bisakah Kau 

Menyimpulkannya?
MADYA SMK
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MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme 
pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

START

Lihat Petunjuk 
Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan 
Modul

Nilai ≥ 7

Modul 
berikutnya/Uji 

Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan
Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan
Cek Kemampuan

T
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SENARAI

Deskripsi: Karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu 

keadaan, kejadian, peristiwa atau suatu objek (manusia, hewan, 

lingkungan alam, atau benda) sejelas mungkin sehingga pembaca 

mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang dilukiskan itu.

Lau Kawar: kawasan pertanian (juma atau ladang) yang sangat subur

Deleng: bukit

Tracking: Langkah-langkah
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini disusun untuk memudahkan peserta diklat dalam mempelajari mata 

diklat bahasa Indonesia khususnya sub kompetensi menulis yaitu membuat 

deskripsi. Melalui modul ini peserta diklat akan menyadari tentang bagaimana 

cara mengarang dengan baik dan mengetahui bagian-bagian karangan. Hal ini 

akan meningkatkan peserta diklat dalam mengarang secara efektif.

Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini adalah dua kali 

tatap muka atau 4 × 45 menit. Modul ini menjabarkan gambar, bagan, label 

grafik, yang diinformasikan dan ditulis secara deskripsi. Modul ini dilengkapi 

dengan soal pada tingkat pemahaman atau penguasaan peserta diklat setelah 

mempelajari modul ini adalah 70%, sedangkan peserta diklat yang tingkat 

penguasaannya kurang dari 70% harus mengulang kembali hingga mencapai 

tingkat penguasaan yang ditetapkan.

Dengan mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat menerapkan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang keahliannya.

B. Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini peserta diklat harus sudah lulus terlebih dahulu 

dalam evaluasi modul madya 12 yang menjadi prasyarat untuk masuk ke 

proses pemelajaran bahasa Indonesia setingkat kualifikasi madya 13.

C. Petunjuk Penggunaan modul

1. Petunjuk bagi peserta diklat

a. Bacalah modul ini dan pahami isi setiap pemelajaran

b. Ikuti ketentuan yang berlaku dalam setiap modul khususnya waktu yang 

disediakan  untuk bagian tertentu

c. Kerjakan tugas–tugas dan uji kemahiran dengan cermat dan jujur

d. Jangan melihat kunci jawaban sebelum waktunya
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e. Usahakan menyelesaikan setiap modul lebih cepat dari waktu yang telah 

ditetapkan

f. Anda diperbolehkan bertanya kepada fasilitator (guru), jika dirasa perlu

g. Laporkan kemajuan Anda kepada fasilitator sebelum melanjutkan ke 

modul berikutnya.

2. Fasilitator

a. Bimbinglaah peserta diklat Anda bila mengalami kesulitan dalam 

mempelajari modul

b. Berikan motivasi kepada peserta diklat agar dapat menyelesaikan modul 

ini sesuai dengan waktu yang disediakan

c. Membimbing siswa melalui tugas–tugas pelatihan yang dijelaskan dalam 

tahap belajar

d. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep praktek baru dan 

menjawab pertanyaan dan kendala proses belajar siswa

D. Tujuan Akhir

Setelah selesai mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat:

1. Merumuskan kembali data-data yang berupa gambar atau grafik dalam 

deskripsi.

2. Menjabarkan data-data gambar atau grafik disusun menjadi karangan 

deskripsi.
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E. KOMPETENSI

Kompetensi : Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia Setara dengan Kualifikasi Madya

Kode : B

Durasi Pemelajaran : 4 × 45 menit

Materi Pokok Pemelajaran
Kompetensi

Kriteria

Kinerja

Ruang

Lingkup Sikap Pengetahuan Keterampilan

4.2 Membuat 

     Deskripsi

Gambar, bagan, label 

grafik, diagram, matrik 

suatu peristiwa yang 

dilihat atau informasi 

yang didengar (150-

200 kata dalam 30 

menit), ditulis secara 

deskriptif

Karikatur 

(misal:sepak bola 

ria), 

diagram,matriks,dan 

grafik dengan teks 

yang tidak 

lengkap/salah(misal:

grafik pengunjung 

perpustakaan)

Imajinatif, 

cermat, dan 

sistematif

Ciri-ciri wacana 

deskripsi dan cara-

cara 

membahasakan 

data yang berupa 

gambar

Menulis bermacam 

teks,gambar atau 

peristiwa dengan 

wacana deskripsi 

secara benar
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F. Cek Kemampuan

Untuk mengetahui kemampuan Anda tentang modul yang berjudul “Lukiskan 

Imajinasimu” jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda centang (V) pada kolom jawaban yang disediakan.

JAWABAN

NO. PERTANYAAN YA TIDAK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Apakah Anda mengetahui karangan deskripsi ?

Apakah Anda mengetahui langkah–langkah 

menyusun karangan deskripsi?

Apakah Anda pernah membaca karangan deskripsi?

Apakah Anda pernah membaca gambar atau 

grafik?

Apakah Anda pernah menyusun karangan 

deskripsi?

Apakah Anda pernah menyusun gambar atau grafik 

menjadi karangan deskripsi?

Apakah Anda mengetahui ciri-ciri karangan 

deskripsi?

Apakah Anda pernah mengetahui menyusun 

karangan deskripsi dengan sehidup-hidupnya?

Apakah Anda mengetahui deskripsi sugestif?

Apakah Anda mengetahui deskripsi teknis?

Jika Anda menjawab “ya” berjumlah 80%, hubungi fasilitator untuk 

menentukan kegiatan Anda selanjutnya. Namun jika Anda menjawab “ya” 

kurang dari 80% silakan pelajari modul ini sampai tuntas.
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

No. Kegiatan Tanggal Waktu

Tempat 

Pencapai-

an

Alasan 

Perubahan

Disetujui

Oleh

Fasilitator

1. 4. Menulis

4.1 

Merumus-

kan data-

data 

berupa 

gambar 

atau grafik 

dalam 

deskripsi

4.2 

Menjabar-

kan data-

data 

gambar 

atau grafik 

disusun 

menjadi 

karangan 

deskripsi 
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B. Kegiatan Belajar: Membuat Karangan Deskripsi

1. Tujuan 

Siswa mampu untuk menulis karangan deskripsi dengan baik dan benar.

2. Uraian Materi

Pernahkah Anda mengalami suatu keindahan pesona alam  yang begitu 

kaya akan kehidupan seperti pesona laut biru dengan debur ombak, 

indahnya pegunungan bagaikan surga, atau cantiknya danau ketika fajar 

tiba laksana emas yangberkilau. Begitu pula objek lainnya melukiskan 

merdunya kicauan burung atau melukiskan begitu sempurna  manusia yang 

diciptakan-Nya. Semua yang dilukiskan dapat mengajak kita untuk melihat, 

mendengar, dan merasakan melalui imajinasi.

Berikut ini salah satu contoh wacana keindahan panorama alam. 

Pesona Danau Lau Kawar Yang Semakin Terlewatkan

Keindahan Danau Lau Kawar seakan tenggelam dalam pesona 

Danau Toba yang menjadi andalan negeri ini. Dibandingkan dengan luas 

Danau Toba yang mencapai 1.265 kilometer persegi, luas Danau Lau Kawar 

yang hanya 200 hektar memang tak ada apa-apanya. Tetapi, Lau Kawar 

sebenarnya memiliki pesona tersendiri yang tidak kalah indahnya dengan 

Toba yang sudah mendunia.

Jalan berliku dan sempit menuju danau di ketinggian 1.425 meter di 

atas permukaan laut tersebut niscaya segera terlupakan. Keindahan segera 

mengusir kepenatan begitu sampai di tepian Danau Lau Kawar.



MODUL BHS.IND.MAD.04.2 7

Menjelang senja. Keindahan Danau Lau Kawar semakin terasa saat 

menjelang tenggelamnya matahari terbenam. Tampak dua pencari ikan 

sedang menepi setelah seharian mencari ikan. Para wisatawan selain bisa 

membeli hasil tangkapan para nelayan itu, juga bisa menyewa rakit dari 

bambu ini untuk menikmati indahnya danau pada saat terang.

Air danau yang bening dan tenang, serta udara yang sejuk adalah 

sambutan pertama saat mencapai danau ini. Keindahan akan kian terasa saat 

berdiri di tepi danau.

Rakit-rakit kecil para pencari ikan yang baru menepi bersamaan 

dengan tenggelamnya matahari adalah pesona yang luar biasa indahnya. 

Riak gelombang yang lembut memecah bias bayangan mereka.

Ikan yang dicari para penjala dan pemancing tersebut juga bisa 

dibeli untuk kemudian disantap di tepi danau. Bara api pembakaran ikan dan 

bau sedap ikan bakar niscaya akan menghalau udara dingin di sekitar danau.

Selain air jernih dan tenang, rimbunan pepohonan mengelilingi  

danau ini adalah pesona tersendiri. Di tengah gencarnya pembabatan liar, 

ternyata masih ada hutan yang relatif lestari.
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Danau Lau Kawar di Desa Kuta Gugung, Kecamatan Simpang Empat, 

Kabupaten Karo Sumatera Utara adalah satu dari dua danau di kawasan 

Ekosistem Leuser, selain Danau Marpunge.

Danau ini merupakan salah satu pintu gerbang utama para pendaki 

untuk mencapai puncak Gunung Sinabung yang memiliki ketinggian 2.451 

meter. Selama ini gunung tertinggi di Sumut ini merupakan salah satu 

gunung favorit bagi para pendaki.

Di samping itu, Deleng (bukit) Lancuk yang berada di sekitar Danau 

Lau Kawar bisa juga menjadi jalur tracking yang menawan bagi para 

pelancong yang tak ingin bersusah-susah mendaki Sinabung.

Dan tanah lapang di sekitar danau bisa menjadi tempat favorit untuk 

menginap dengan mendirikan tenda selama pendakian ke Gunung Sinabung.

Dengan  segala potensi pesona alamnya, hingga saat ini pengunjung 

Lau Kawar masih sangat sedikit. Tidak setiap hari  Lau Kawar dikunjungi 

pelancong. Lau Kawar hanya didatangi pengunjung pada hari Sabtu sore, 

Minggu atau saat liburan sekolah.

Pada saat liburan, jumlah pengunjung di Lau Kawar rata-rata 400-500 

orang. Para pengunjung ini biasanya membawa perlengkapan tenda dan 

makan sendiri. Tiket pengunjung yang relatif murah sebesar Rp 2.000,- per 

orang memang terjangkau bagi para pelajar  dan mahasiswa.

Selain itu, jalan menuju Lau Kawar yang berliku juga sempit yang 

agaknya membuat agen perjalanan enggan menyertakannya menjadi rute 

perjalanan wisatawan sehingga danau ini tetap sepi pengunjung. Padahal, 

jarak Lau Kawar ke Medan hanya sekitar 80 km atau sekitar 30 km dari kota 

Brastagi.

Dari kota Medan, pengunjung dapat naik bus trayek Medan-Kabanjahe 

dari Terminal Pinang Baris. Setelah sampai di Brastagi bisa turun di terminal, 

dan bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan perdesaan 

dengan trayek Takshima yang akan berakhir di Danau Lau Kawar. Namun, 

pelancong harus sedikit sabar karena trayek Takshima ini agak jarang.

Sepanjang jalan dari Brastagi ke Lau Kawar bisa disaksikan kesuburan 

tanah Karo Simalem atau Karo yang cantik. Aneka sayur terhampar luas, 
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berseling dengan lading jeruk yang dipenuhi buah yang menguning. Kalau 

mau, pelancong bisa membeli jeruk yang baru di petik dari ladang dengan 

harga murah.

Tanpa ada uluran tangan berbagai pihak, pesona Laau Kawar dan 

keindahan jalan menuju danau ini agaknya akan tetap tersembunyi dan 

hanya akan dinikmati mereka yang terbiasa dengan petualangan.

(Dikutip dari Koran KOMPAS, 14 Mei 2005) 

Setelah Anda membaca wacana “Pesona Danau Lau Kawar Yang Semakin 

Terlewatkan”  paragraf 4:

Rakit-rakit kecil para pencari ikan yang baru menepi bersamaan dengan 

tenggelamnya matahari adalah pesona yang luar biasa indahnya. Riak 

gelombang yang lembut memecah bias bayangan mereka.”

Membaca paragraf tersebut kita dapat merasakan dan melihat dengan indra 

kita. Wacana demikian itu disebut dalam karangan deskripsi. Melukiskan 

sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat sendiri adalah suatu hal yang kita 

serap dengan panca indra. Ciri-ciri deskripsi ini adalah gambaran apa adanya 

dan dilukiskan dengan sehidup-hidupnya.

Setelah Anda membaca dan memahami berikanlah definisi menurut 

pandangan Anda pada kolom di bawah ini!

Bagaimana agar karangan deskrisi itu dapat disajikan dengan sehidup-hidupnya ? langkah pertama, anda harus 

melatih diri mengamati sesuatu. Segala sesuatu di sekeliling Anda dapat 

diamati. Pengamatan dapat pula anda lakukan terhadap diri sendiri, lukisan 

akan terasa lebih hidup jika dibumbui dengan perincian yang sesuai dengan 

tujuan penulisan.
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Sebelum menyusun karangan deskripsi, perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan tema tulisan yaitu objek yang akan kita kemukakan dalam 

tulisan.

2. Rumuskan tujuan karangan deskripsi yaitu yang hendak dicapai dengan 

memberikan gambaran dan rincian objek kepada pembaca

3. Mengumpulkan bahan seperti:

a. Mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek 

yang akan ditulis

b. Membaca referensi lain seperti majalah, surat kabar dll.

4. Membuat kerangka karangan yaitu kerangka yang disusun berdasarkan 

bahan-bahan yang telah terkumpul

5. Mengembangkan kerangka karangan.

Tugas I

Carilah contoh–contoh imbuhan dalam wacana “Pesona Danau Lau Kawar yang 

Semakin Terlewatkan” dan buatlah kalimat-kalimat lain dengan menggunakan 

imbuhan tersebut!

NO. IMBUHAN KALIMAT
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TUGAS II

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Di Bawah Ini !

1. Keindahan Danau Lau kawar hanya memiliki luas ....... hektar dibandingkan 

dengan pesona Danau Toba lebih luas mencapai ......... kilometer persegi.

2. Danau Lau Kawar terletak di daerah 

...................................................................................................................

...............................................................................................

3. Mengapa Danau Lau Kawar ini merupakan gerbang utama bagi para 

pendaki?.......................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................

4. Bagaimana dalam mengarang deskripsi dapat disajikan dengan sehidup-

hidupnya?.....................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................

5. Sebutkan langkah-langkah penyusunan karangan 

deskripsi?.....................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...............
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Tugas III

Kerjakan Soal Berikut!

1. Deskripsikan pengalaman anda tentang objek wisata laut dan berikan 

gambaran yang menarik!

2. Carilah 5 artikel-artikel objek wisata dari berbagai macam media masa, buatlah 

kliping kemudian carilah paragraf yang mengandung deskripsi?
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INTERMES0

Temukan kata– kata pada bagan di bawah ini dan berikan tanda garis 

secara vertikal atau horizontal !

Deskripsi Gambar

Narasi Bagan

Argumentasi Matriks

Eksposisi Grafik

Persuasi Tabel

A T G E J K I A O T D K Q L

R A D E S K R I P S I I K E

D B C X V L B M R A R Y K P

H E O A P Q B A G A N S F T

S L E R F J D J O U N S C B

G W V G S H N K L O X F B P

M P E U M T O N A R A S I E

J G A M B A R M N E R B H R

F R D E K S P O S I S I I S

B A C N Z H T B S P I F K U

U F E T O J L D S V Q E U A

L I H A M K O M A T R I K S

D K E S A B K F A T E G H I

T U K I Z O Y V B U R H J K
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3. Uraian Materi 2

Penggambaran sesuatu dalam karangan deskripsi memerlukan kecermatan 

pengamatan dan ketelitian yang kemudian dituangkan oleh penulis dengan 

menggunakan kata–kata yang kaya akan nuansa dan bentuk. Dengan kata 

lain, harus sanggup mengembangkan suatu objek dalam rangkaian kata–

kata yang penuh arti dan kekuatan sehingga seolah–olah melihat, 

mendengar, merasakan, menikmati sendiri objek itu. Karangan deskripsi ini 

harus memiliki kata yang tepat sesuai dengan gambaran objek yang 

sebenarnya sehingga melahirkan imajinasi yang hidup dan segar tentang 

ciri–ciri, sifat–sifat, atau hakikat dari objek yang dideskripsikan.

Tulisan jenis deskripsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Deskripsi Sugestif

Deskripsi sugestif yaitu yang bertujuan membangkitkan daya khayal, 

kesan atau sugesti tertentu, seolah–olah pembaca melihat sendiri objek 

secara keseluruhan. Objek yang ditulis menjadi deskripsi sugestif tidak 

hanya terbatas pada pancaindera, tetapi melalui perasaan yaitu 

ketakutan, kecemasan, keengganan,

kejijikan, cinta, terharu, benci, dan dendam. Suasana dan keadaan 

dalam suatu peristiwa, bahkan apa yang kita pikirkan dan direncanakan 

bisa pula diungkapkan ke dalam deskripsi sugestif.

2. Deskripsi Teknis

Deskripsi teknis yaitu yang bertujuan memberikan identifikasi atau 

informasi objek, sehingga pembaca dapat mengenalnya bila bertemu 

atau berhadapan dengan objek itu. Seluruh objek yang dapat 

diinformasikan secara teknis dapat ditulis ke dalam deskripsi seperti 

pesawat terbang, bahasa, pertanian, pertambangan, industri, koperasi, 

irigasi, teknologi modern, pendidikan, dan kesenian.

Melalui deskripsi seorang penulis berusaha memindahkan kesan–kesan, 

hasil pengamatan, dan perasaannya kepada pembaca dengan 

membeberkan sifat dan semua perinciannya yang ada pada objek. 
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Penulis deskripsi yang baik, akan senantiasa melukiskan suatu objek 

sejelas mungkin. Dalam hal ini seluruh pancaindera penulis secara aktif.

Mendeskripsikan suatu objek tidak hanya dilakukan melalui pengamatan 

di lingkungan atau pun objek lainnya, tetapi dapat dilakukan melalui 

gambar seperti bagan, label, grafik ataupun matriks.

Contoh gambar:

Gunung Bromo

Gunung bromo terletak di daerah Jawa Timur, gunung ini merupakan 

pariwisata yang sangat menarik. Dilihat secara kasat mata gunung ini 

berwarna putih keabu-abuan laksana hamparan laut pasir yang 

berombak. Gunung ini sangat menarik untuk melihat terbitnya matahari 

ketika fajar tiba,cahayanya bagaikan kilauan permata matanya bagaikan 

emas. Itulah keindahan ciptaan Tuhan Yang tidak ada batasnya.
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4. Rangkuman

a. Tuliskan intisari dari uraian di atas!

b. Tugas 

Deskripsikanlah gambar-gambar berikut ini!

Candi Prambanan
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c. Grafik pengunjung perpustakaan SMK N Jakarta

d.

Praktek Penjualan

e.

Praktek Rapat Sekretaris
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BAB. III
EVALUASI

Tentukan satu jawaban yang Anda anggap benar, diantara empat pilihan berikut 

iini!

1. Pengertian deskripsi adalah …

a. suatu karangan yang sifatnya menambah wawasan pembaca.

b. Karangan yang bercerita sesuai dengan urutan waktu.

c. Suatu karangan melukiskan objek sehingga pembaca dapat berimajinasi

d. Suatu karangan melukiskan objek tetapi tidak berimajinasi

2. Judul–judul di bawah ini termasuk karangan deskripsi adalah…

a. Salah Asuhan

b. Rumahku

c. Cara Membuat Donat

d. Flu Burung

3. Ciri–ciri karangan deskripsi adalah …

a. gambaran apa adanya dan dilukiskan sehidup–hidupnya

b. gambaran apa adanya dan dilukiskan tidak sehidup–hidupnya

c. gambaran sewajarnya

d. gambaran yang dituangkan dalam tulisan

4. Langkah–langkah menyusun deskripsi kecuali …

a. menetapkan tema

b. merumuskan tujuan

c. mengumpulkan bahan

d. membuat keterampilan
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5. Danau Lau Kawar merupakan wisata di daerah …

a. Sumatera Barat 

b. Sumatera Timur

c. Sumatera Selatan

d. Sumatera utara

6. Penggunaan kata berimbuhan pada kalimat di bawah yang tidak tepat adalah 

…

a. Keindahan Danau Lau Kawar akan kian terasa saat berdiri di tepi danau

b. Setiap hari Lau Kawar didatangi pengunjung pada hari Sabtu

c. Tanah lapang disekitar danau menjadi tempat favorit

d. Danau Lau Kawar bisa juga menjadi jalur tracking 

7. Virus flu burung telah mewabahkan seluruh Indonesia

Kata di garis bawahi dibenarkan menjadi …

a. mewabah

b. wabahi

c. wabahkan

d. diwabahkan

8. Mengenai peledakan bom di Bali sesudahnya berdampak buruk terhadap citra 

Indonesia belum Bali merupakan kebanggaan Indonesia

Kata di garis bawahi dibenarkan menjadi …

a. sesudah,sebelum

b. sudah, sebelumnya

c. sudah,belum

d. sesudah,sebelumnya

9. Timbunan BBM di berbagai daerah telah menyengsarakan seluruh rakyat

Kata di garis bawahi dibenarkan menjadi …
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a. timbunkan

b. penimbunan

c. penimbun

d. timbuni

10.Pemerintah telah bertetapkan subsidi silang bagi rakyat miskin

Kata di garis bawahi dibenarkan menjadi …

a. tetap

b. menetap

c. menetapkan

d. bertetap

11.Jenis deskripsi dibedakan menjadu dua yaitu …

a. sugestif dan naratif

b. sugestif dan teknis

c. teknis dan naratif

d. teknis dan persuasif

12.Lelaki itu merupakan sosok yang berkulit coklat, lengannya yang berotot, 

bahunya yang kekar, terus ke dagu yang kerasdan persegi, hidung mancung 

yang sempit dan terakhir sepasang mata yang paling dingin. Lelaki itu 

mengenakan kemeja biru dan jelana jins dilengkapi sepatu bot tua berwarna 

hitam kelabu.

Dilihat dari paragrafnya termasuk jenis karangan…

a. narasi

b. persuasi

c. deskripsi

d. eksposisi

13.Sumber informasi yang dijadikan bahan deskripsi kecuali...

a. surat kabar
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b. majalah

c. artikel

d. informasi teman

14.Luas Danau Lau Kawar mencapai …

a. 250 hektar

b. 200 hektar

c. 260 hektar

d. 205 hektar

15.Gunung tertinggi di Sumut yang merupakan tempat favorit bagi para pendaki 

adalah…

a. Gunung Berapi

b. Gunung Sumeru

c. Gunung Sinabung

d. Gunung Siberung
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Kunci Jawaban

A.Tugas 1

No. Imbuhan Kata Dasar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ber-

Meng-

Meng-kan

Peng-

Ke-an

Di-I

Di-kan

Berdiri

Mengusir, mengelilingi,menginap

Menggunakan

Pengunjung

Keindahan,Kepenatan

Didatangi

Dibandingkan

Tugas 2

1. 1.265 Kilometer persegi dan 200 hektar.

2. Desa Kuta Gugung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Sumatera 

Utara.

3. Karena Danau Lau Kawar Merupakan tempat favorit bagi para pendaki.

4. Langkah–langkah menyusun deskripsi adalah:

a) Menetapkan tema tulisan yaitu objek yang akan kita kemukakan dalam 

tulisan.

b) Rumuskan tujuan karangan deskripsi yaitu yang hendak dicapai dengan 

memberikan gambaran dan rincian objek kepada pembaca.

c) Mengumpulkan bahan seperti:

 Mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek 

yang akan ditulis.

 Membaca referensi lain seperti majalah, surat kabar dll.

d) Membuat kerangka karangan yaitu kerangka yang disusun berdasarkan 

bahan-bahan yang telah terkumpul.

e) Mengembangkan kerangka karangan
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5. Bagaimana agar karangan deskrisi itu dapat disajikan dengan sehidup-

hidupnya? langkah pertama, anda harus melatih diri mengamati sesuatu. 

Segala sesuatu di sekeliling Anda dapat diamati. Pengamatan dapat pula 

anda lakukan terhadap diri sendiri, lukisan akan terasa lebih hidup jika 

dibumbui dengan perincian yang sesuai dengan tujuan penulisan.

Tes Evaluasi

1. c 

2. b

3. a

4. d

5. d

6. c

7. a

8. b

9. b

10. c

11. b

12. c

13. d

14. b

15. c
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BAB. IV
PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka cocokkan jawaban Anda dengan 

kunci jawaban yang ada, kemudian hitunglah jawaban yang ada. Kemudian 

hitunglah jawaban yang benar lalu gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui 

tingkat penguasaan materi yang baru saja Anda pelajari.

Rumus:

Tingkat penguasaan = jumlah jawaban Anda yang benar  100 %

 10

Arti tingkat penguasaan materi yang Anda capai:

90% - 100% = baik sekali

80% -  89% = baik

70% -  79% = cukup

Apabila penguasaan Anda telah sampai tingkat 70% Anda dapat 

melanjutkan mempelajari modul berikutnya, tetapi bila tingkat penguasaan materi 

Anda kurang dari 70% Anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar 

dalam modul ini.
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