
MODUL COVID-19 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

Sekolah  : SMP   
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester   : VII/2 (Genap) 
Materi Pokok  : Buku Fiksi dan Nonfiksi 
Alokasi Waktu  : 12 Jam Pelajaran (4 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran  agama  yang  dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),  
santun,dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar  Indikator 

3.9 Menemukan unsur-unsur 
dari buku fiksi/ nonfiksi 
yang  dibaca 

3.9.1 
 
3.9.2 
 

3.9.3 
 
 
 
 

Menentukan unsur-unsur buku fiksi
  
Menentukan unsur-unsur buku 
nonfiksi. 

Menentukan persamaan dan perbedaan 
unsur buku fiksi dan nonfiksi 

4.9  Membuat peta pikiran 

/sinopsis tentang isi buku 

fiksi/ nonfiksi yang dibaca 

 

 

4.9.1 
 
4.9.2 
 
4.9.3 
 
 

4.9.4 
 

Membuat rangkuman buku fiksi dalam 
bentuk pemetaan. 
Membuat rangkuman buku nonfiksi 
dalam bentuk pemetaan. 
Membuat rangkuman buku fiksi dalam 
bentuk rangkaian gagasan pokok isi 
buku. 

Membuat rangkuman buku nonfiksi 
dalam bentuk rangkaian gagasan pokok 
isi buku. 
 

 

* Nilai Karakter: religius, jujur, tanggung jawab, santun 
 



C. Tujuan Pembelajaran 

 

Setelah mengikuti pembelajaran online tentang buku fiksi dan nonfiksi, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menentukan unsur-unsur buku fiksi. 

2. Menentukan unsur -unsur buku nonfiksi. 

3. Menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan nonfiksi. 

4. Membuat rangkuman buku fiksi berdasarkan pemetaan. 

5. Membuat rangkuman buku nonfiksi berdasarkan pemetaan. 

6. Membuat rangkuman buku fiksi dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku 

7. Membuat rangkuman buku nonfiksi dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku 

8. Bersikap jujur, tanggung jawab, dan santun. 
 

D. Materi Pembelajaran 

Definisi buku fiksi dan nonfiksi, buku fiksi berisi gagasan/ide/perasaan penulis yang bersifat fiktif 
imajinatif.Buku nonfiksi  isinya memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara 
popular. 

. .Unsur-unsur buku fiksi 

- Tema 

- Alur 

- Sudut pandang 

- Penokohan dan perwatakan 

- Amanat 

-Latar/setting 

Unsur-unsur buku nonfiksi 

- Identitas buku terdiri dari: 

a. Judul 

b. Pengarang 

c. Penerbit 

d. Tebal halaman 

e. Isi 

f. Penutup 

 

Pengertian rangkuman . 

  Rangkuman disebut juga dengan ringkasan.Rangkuman adalah hasil menyarikan semua 

gagasan-gagasan poko/intisari suatu karangan atau buku  

Menjadi bentuk yang ringkas atau pendek.Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok (gagasan 

pokok) teks aslinya. 

Langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok 

Panduan praktis merangkum buku berdasarkan gagasan pokok : 

1.Bacalah informasi umum buku,seperti judul,pengarang,penerbit. Jika berupa  

    Artikel,catat nama pengarang, nama media,tanggal terbit. 

2.Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 

3.Buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam 



   Bab dan subbab.Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraph.Setiap para- 

   Graf memiliki satu pemikiran utama. 

4.Berdasarkan butir(no 3) maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok- 

    Pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraph.Lihat kembali pela- 

    Jaran di kelas 7 tentang gagasan utama dan gagasan rincian. 

5.Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran 

    Atau gagasan utama setiap paragraph.  

6.Format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian adalah 

sebagai berikut: 

   a.Judul Buku             :…………………………………………………………………………. 

   b.Judul Bab               :……………………………………………………………………….. 

  c.Judul Subbab         :……………………………………………………………………….. 

.Gagasan Utama setiap paragraph dalam subbab: 

      Paragraf 1       :………………………………………………………. 

      Paragraf 2       :……………………………………………………… 

     Paragraf  3      :…………………………………………………………. 

     Dan seterusnya. 

7.Gagasan setiap paragraph dapat diungkapkan dalam satu kalimat. 

    Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan 

utama /pokok pikiran setiap paragraph ke dalam satu karangan. 

Langkah merangkum dengan pemetaan pikiran 

Langkah yang harus dilakukan untuk merangkum dengan pemetaan pikiran diuraikan berikut 

1.Tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang ssuai untuk memudahkan mengingat 

judul tersebut. 

2.Buat cabang utama terkait topic tadi misalkan apa definisi mind map, bagaimana otak 

bekerja,apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya. 

3.Teruskan dengan membuat cabang –cabang utama lainnya dan gunakan warna warna berbeda. 

4.Ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja.Semakin sedikit semakin baik. 

Kalian mencatat bukan untuk menghafal melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. 

5.Selanjutnya dari tiap cabang buat sub cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. 

6.Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman .Tidak ada aturan khusus  

Dalam membuat peta pikiran. 



 
7.Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai 

pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. 

 

E. TUGAS MANDIRI 

 

1. Sebutkan  unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi/nonfiksi! 
2. Buatlah tabel perbandingan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi/nonfiksi! 
3. Buatlah rangkuman isi buku sastra (novel atau kumpulan cerpen) dengan memperhatikan 

hal-hal berikut!  
4. Tentukan satu judul buku sastra (novel atau kumpulan cerpen) untuk dibuat sinopsisnya!  
5. Susunlah peta pikiran isi buku tersebut!  

6. Tulislah sinopsis isi buku tersebut!  
7. Susunlah laporan proses penulisan sinopsis dan buatlah pula PPT sebagai bahan presentasi 

laporan.  
 

NB: Semua tugas di kirim via email awanabsurd@gmail.com paling lambat tanggal 22 Maret 2020 

pukul 24.00. 

mailto:awanabsurd@gmail.com

