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LKPD 1 

Salinlah materi di bawah ini ke dalam buku catatan! 

Membaca Intensif 

Pengertian  

Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks yang dibaca. 

kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat dan kritis pada suatu fakta, 

konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. 

Cara membaca intensif 

• Membaca sekilas untuk mendapatkan gambaran awal teks yang akan dipelajari 

• Mengajukan kepada diri sendiri terkait setiap paragraf yang akan dibaca 

• Mulai membaca sambil menandai atau mencatat hal-hal penting untuk menjawab pertanyaan 
kita. 

Manfaat Membaca intensif 

dapat menguasai isi secara pasti dan mempunyai daya ingat yang lebih lama berhubungan dengan teks 
tersebut. 

Baca dan pahami isi teks berikut, lalu jawablah pertanyaan berdasarkan teks! (kerjakan di buku 
latihan) 

Menara Eiffel 

Menara Eiffel adalah menara besi yang terletak di Champ de Mars di Paris. Dibangun pada tahun 
1889, telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu monument paling dikenal di dunia.  Menara ini 
merupakan bangunan tertinggi di Paris dan merupakan monumen berbayar yang paling banyak 
dikunjungi di dunia; jutaan orang menaikinya setiap tahun. 

Dinamai sama dengan nama perancangnya, Insiyur Gustave Eiffel, menara ini dibangun sebagai 
pintu masuk ke pameran 1889 di dunia. Menara ini berdiri setinggi 324m (1.063 kaki), tingginya sama 
dengan bangunan 81 lantai. Setelah selesai, ia melampaui Monumen Washington untuk mengambil alih 
struktur tertinggi buatan manusia di dunia, sebuah judul yang dipegangnya selama 41 tahun, sampai 
Gedung Chrysler di New York City dibangun pada tahun 1930; Namun, karena penambahan antena pada 
tahun 1957, menara ini sekarang lebih tinggi dari pada Chrysler Building. Tidak termasuk antena siaran, 
ini adalah struktur tertinggi kedua di Prancis setelah Jembatan Millauw 2004. 



Menara ini memiliki tiga tingkat untuk pengunjung. Tiket dapat dibeli untuk naik, dengan tangga 
atau lift, ke tingkat pertama dan kedua. Jalan kaki ketingkat pertama adalah lebih dari 300 langkah, 
seperti juga jalan kaki dari yang pertama sampai tingkat kedua. Tingkat ke tiga dan tertinggi  hanya bisa 
diakses dengan lift. Baik tingkat pertama dan kedua menampilkan restoran. Menara ini telah menjadi 
simbol paling menonjol dari Paris dan Prancis, seringkali digunakan untuk pembuatan syuting film. 

        (http;//wwwjagoanbinggris) 

1. Tuliskanlah tema dari teks tersebut! 
2. Siapakah nama perancang Menara Eiffel ? 
3. Berdasarkan teks di atas, sebutkan tujuan dibangunnya Menara Eiffel! 
4. Paragraf ke tiga pada teks membahas tentang? 
5. Menurutmu kenapa Menara Eiffel mejadi ikon di prancis? 

 

 

 


