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LKPD 3 

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. 

  

Salinlah materi di bawah ini ke dalam buku catatan! 

Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa 

a. Menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek (warna dirinci  merah, kuning, 

hijau). 

Contoh:  

 Kata umum    Kata khusus 

  Baik      ramah 

 Menggerakkan    mengibaskan 

       Mendatangi    singgah 

b. Menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek 

Contoh:  

 Kalimat     Kalimat rincian 

         Ibuku orang yang sangat baik Dia berusaha menolong semua orang,Dia ramah 

dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 

c. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 

 Kata     Kata emosi kuat 

 Indah     elok, molek, permai, menakjubkan 

 Kuat     tangguh dan perkasa 

d. Meggunakan majas untuk mendeskripsikan secara konkret. 

Contoh:  -  Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita 

  

e. Menggunakan kalimat rincian 

f. Menggunakan bahasa yang seolah –olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan apa 

yang dideskripsikan 

g. Memunculkan kata ganti orang ( memasuki kota ini, anda akan disambut…) 

 



Bacalah teks deskripsi berikut dengan seksama! 

Badak Bercula Satu 

Badak bercula saadalah satu di antara hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti 
namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki empat ini merupakan 
hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. 

Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atas 
moncongnya adalah cula atau tanduk yang meliuk tajam. Sementara itu kuping lebarnya berada di 
bagian belakang kepala dan hampir berada di bagian leher atau punuknya. 

Badannya besar dan berotot. Bahkan, diketahui bahwa badak bercula satu adalah hewan 
terbesar di Pulau Jawa. Bayangkan saja, beratnya bisa mencapai 1,5 ton. 

Sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya hampir tampak seperti baju kesatria 
yang terbuat dari logam. Warna kulitnya cokelat hampir menyerupai abu pucat, seperti warna batuan 
gunung yang kukuh. 

Badak yang besar ini disokong oleh keempat kakinya yang kukuh pula. Masing-masing kakinya 
berkuku tiga. Kukunya tebal dilapisi oleh kulit yang tebal pula untuk menyokong badannya yang tinggi 
besar. 

Alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Sudah sepatunya kita semua 
turut melestarikan hewan ini dengan cara setidaknya benar-benar mengenalnya. Tak kenal maka tak 
sayang bukan?         Bocahkampus dan Serupa 

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

1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks! 
a. Teks di atas membicarakan tentang apa? 
b. Menceritakan bagian apa saja dari badak yang dipaparkan oleh penulis? 
c.  Bagaimana Penulis menggambarkan hewan badak? Berilah alasan untuk mendukung 

jawabanmu! 
 

2. Buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan cara menuliskan di tengah topik/hal yang 
dibicarakan. Kemudian berilah garis sesuai bagian-bagian yang diperinci! 
 

 

 

 

 

 

punah

h 

hewan 
badak cula 

kaki 


