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LKPD 4  

3.1 Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, tempat  

bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah)    yang didengar dan dibaca. 

4.1 Menentukan  isi teks  deskripsi   objek (tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain 

tradisional, dll)  yang didengar dan dibaca. 

 

Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menetukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca dan didengar 

2. Siswa dapat mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi 

 

Jenis Teks Deskripsi  

Teks deskripsi terbagi menjadi  tiga jenis antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Teks deskripsi spasial 

Adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungya suatu peristiwa. 

 

2. Teks deskripsi objekstif 

adalah teks yang apa adanya atau sesuai dengan kenyataan tanpa adanya opini atau kesan 

pribadi seorang penulis. 

 

3. Teks deskripsi subjektif 

Adalah teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh 

penulis itu sendiri. 
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Contoh teks 1 

Bangunan Gedung Olahraga baru itu dibangun di atas tanah seluas setengah hektar. 

Bangunan itu berbentuk lingkaran dengan luas sekitar 500m². jika dilihat dari luar gedung itu 

tampak seperti setengah bola yang diletakkan di atas lantai. 

Sebuah patung orang yang sedang memanah berdiri tegak di depan gedung yang berwarna 

biru dan putih itu. Disekita gedung itu juga terdapat jalur lari yang mengeelilingi bangunan utama 

gedung. Sedangkan di dalamnya terdapat lapangan-lapangan yang bisa digunakan sebagai tempat 

olahraga futshall, bulu tangkis dan basket. 

Gedung ini dilengkapi dengan pencahayaan yang baik dengan 100 lampu tembak yang 

besar diletakkan di atasnya. Gedung ini juga memiliki kursi sejumlah 10.000 kursi bagi para 

penonton. Selain itu, gedung itu dilengkapi fasilitas lain seperti kamar ganti, ruang official, toilet 

dan ruang medis. 

 

Contoh teks 2 

 Buah mangga merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Warna dan bentuk 

buah ini bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada yang warnanya kuning. 

Bentuknya pun beragam, mulai dari yang lonjong, sampai yang bulat sekalipun. Ketika matang, 

buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang, buah mangga ini bisa dinikmati secara 

mentah atau saat masih muda. Mangga yang masih muda bisa dinikmati dengan cara 

membumbuinya dengan bentuk rujak. Para penggemar rujak ataupun ibu hamil biasanya sangat 

menyukai buah mangga ini. 

 

Contoh teks 3 

 Bagi sebagian mahasiswa di kampusku, perpustakaan adalah tempat yang membosankan 

di kampus. Bagiku, perpustakaan justru adalah tempat yang paling menyenangkan di kampus. 

Perpustakaan di kampusku ada di lantai tiga di gedung perkuliahan. Ada beberapa rak bertingkat 

empat yang berisi sekitar 100 buah buku. Ruangan ini dilengkapi dengan AC, meja dan kursi, serta 

beberapa unit komputer yang diperuntukkan untuk para mahasiswa yang hendak mengetik. Sinyal 

Wi-fi gratis pun juga ada di sini. Alasan mengapa tempat ini menyenangkan bagiku adalah karena 

di sini tidak akan ada mahasiswa yang iseng melempar kertas, mengobrol dengan intonasi tinggi, 

ataupun menggoda mahasiswi sebagaimana yang sering terjadi di kelas, Student Center, dan 

kafetaria. 

 

 

Latihan 1 (kerjakan di buku latihan) 

1. Bacalah contoh teks deskripsi di atas, lalu tentukanlah jenisnya! 

2. Manakah yang termsuk teks  deskripsi spasial ? sebutkan cirri-cirinya! 

3. Manakah yang termasuk teks deskripsi objektif? Sebutkan cirri-cirinya! 

4. Maanakah yang termasuk teks deskripsi? Sebutkan ciri-cirinya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bacalah paragraf deskripsi berikut ini! 

 

Banyak yang mengatakan bahwa tempat futsal yang baru dibuka itu adalah tempat futsal 

yang bagus. Mendengar hal itu, aku dan tema-teman pun menyewa lapangan futsal tersebut. Saat 

tiba disana, aku mempunyai firasat bahwa tempat ini tidak sebagus yang dikatakan orang. Ternyata 

firasatku benar. Lapangan futsal yang kami gunakan cukup licin, sehingga kami hampir terpeleset 

beberapa kali. Selain itu, bolanya juga agak keras, sehingga membuat kaki kami kesakitan saat 

menendangnya. Kondisi toilet sangat kecil, dan ada beberapa bagian atapnya yang bolong sejak 

saat itu kami pun akhirnya memutuskan untuk tidak bermain futsal lagi di tempat tersebut. 

 

 

Latihan 2 

1. Tuliskanlah gagasan utama dari teks deskrispsi di atas! 

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

tersebut! 

3. Termasuk dalam kategori teks deskripsi  apakah teks tersebut? 

4. Perasaan apa sajakah yang muncul dalam benak pembaca ketika membaca teks tersebut? 

 

 

 


