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LKPD 2 

Salinlah materi di bawah ini ke dalam buku catatan! 

Teks deskripsi 

Pengertian  

Teks deskripsi  adalah teks yang mengambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan 

terperinci. 

Ciri tujuan teks deskriptif 

Tujuan teks deskripsi mengambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan 

kondisi objek dari sudut pandang penulis. 

Teks deskripsi bertujuan mengambarkan/melukiskan secara rinci dan pengambaran sekonkret mungkin 

suatu objek/suasana/perasaan sehingga pembaca seakan –akan melihat, mendengar, mengalami apa 

yang dideskripsikan 

Ciri objek  

Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dan bersifat pendapat personal 

Ciri isi 

Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan 

secara konkret, banyak menggunakan kata khusus. Isi teks desekripsi bersifat personal dengan 

kandungan emosi yang kuat. 

Bacalah teks deskripsi berikut dengan seksama! 

Batu Tegi 

Bendungan Batu tegi terletak di Pekon Batu Tegi Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus Lampung.  Bendungan ini terbesar di Asia Tenggara yang terletak diantara 2 lekukan bukit 

yang tinggi dan air pada bendungan tersebut menenggelamkan bukit-bukit kecil disekitarnya. 



Bendungan dengan luas sekitar 3560 hektar ini mempunyai penampungan yang mampu 

menahan debit air sebanyak 9 juta meter kubik, dan PLTA yang berada di bendungan ini mampu 

menghasilkan listrik dengan kapasitas total mencapai 125,2 giga watt per tahun. 

Dari teks diatas kita dapat mengidentifikasi sebagai berikut, 

Objek  : Bendungan Batu Tegi 

Tujuan : Menggambarkan manfaat Bendungan Batu Tegi 

Isi : Alamat Bendungan Batu Tegi, manfaat Bendungan Batu tegi 

Ciri umum teks deskripsi 

a. Berisi pengambaran atau penjelasan suatu objek , contoh sekolah, tempat bersejarah, orang, 

hewan 

b. Penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau 

terperinci sehingga pembacanya mengerti  secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks.  

c. Pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan atau ,mengalami langsung apa yang 

disajikan di dalam teks. 

d. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk,  ukuran dan ciri fisik maupun psikis objek secara 

detail. 

Setelah membaca materi di atas, kerjakanlah tugas berikut di buku latihan! 

1. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? 

2. Jelaskanlah mengapa seseorang menulis teks deskripsi! 

3. Identifikasilah  ciri umum teks deskripsi dari segi objek, isi dan tujuan dari teks deskripsi Ibu, 

Inspirasiku di bawah ini! 

 

 

Ibu, Inspirasiku 

 Ibuku bernama Whulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan 

namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit Ibuku 

sawo matang, khas wanita jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam 

bergelombang. Sampai usia 56 tahun  kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya 

yang kuat kini sudah mulai layu termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. 

Ibu adalah wanita yang sangat baik dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia 

sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru 

semakin megokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. 

Meskipun sudah berumur, Ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan  ke jenjang S-2. 

Padahal  harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya Ibuku sangat 

menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjamg 

hayat, itulah semboyannya. 



 

 

 

 


