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1. MENDENGARKAN
Siswa mampu mendengarkan berbagai wacana 
lisan untuk memahami gagasan, pandangan, 
dan perasaan orang lain secara lengkap dalam 
wacana yang berbentuk berita, pidato/ceramah/ 
khotbah, serta mampu memberikan pendapat.

• Mendengarkan dan memahami wacana lisan melalui kegiatan 
mendengarkan berita radio/TV dan pidato/ceramah/khotbah 
yang mencakup:
- simpulan isi berita
- penulisan kembali isi berita
- penulisan pokok-pokok berita
- tanggapan isi berita
- hal penting pidato/ceramah/khotbah
- simpulan pesan pidato
- komentar isi pidato
- penceritaan isi pidato

Praktik/ 
Tertulis

2. BERBICARA
Siswa mampu berbicara secara efektif dan 
efisien untuk mengungkapkan pikiran, 
perasaan, informasi, pengalaman, pendapat, 
dan komentar dalam berbagai bentuk dengan 
berbagai mitra bicara sesuai dengan tujuan dan 
konteks pembicaraan melalui kegiatan 
berwawancara, menyampaikan laporan, 
berpidato/ ceramah/berkhotbah, bertelepon, 
dan bermain peran. 

• Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tanggapan dalam 
berbagai bentuk wacana lisan nonsastra dan sastra yang 
mencakup:
- perencanaan kerangka isi wawancara, laporan perjalanan, 

laporan peristiwa, pidato/ceramah/khotbah, bertelepon, dan 
penulisan naskah drama.

- pelaksanaan wawancara, menyampaikan laporan 
perjalanan, laporan peristiwa, berpidato/berceramah/ 
berkhotbah, bertelepon, dan bermain peran berdasarkan 
naskah drama.

Praktik

3. MEMBACA
Siswa mampu membaca dan memahami 
berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, 
opini/ tajuk, grafik, tabel, bagan), berbagai 

• Membaca dan memahami berbagai bentuk wacana tulis 
(artikel, berita, opini/tajuk, grafik, tabel, bagan) dan karya 
sastra puisi, cerpen, novel, drama yang mencakup:

Praktik/
Tertulis
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karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel dan 
drama, serta membaca cepat dan membaca 
nyaring.

- gagasan utama paragraf
- kritikan isi bacaan
- kesamaan informasi dari beberapa media
- perbedaan penyajian beberapa media
- fakta, pendapat, kesimpulan
- gagasan utama dan pendukung opini/tajuk
- fakta dan opini tajuk
- keberpihakan penulis
- opini sendiri tentang isi opini/tajuk
- kesimpulan isi opini/tajuk
- isi grafik, tabel, bagan
- unsur intrinsik puisi
- unsur intrinsik cerpen
- unsur intrinsik novel
- unsur intrinsik drama

4. MENULIS
Siswa mampu menulis karangan nonsastra 
dengan menggunakan kosakata yang bervariasi 
dan efektif dalam bentuk buku harian, surat 
resmi, pesan singkat,laporan, petunjuk, 
rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks 
pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta 
menulis karya sastra puisi dan drama.

• Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 
pengalaman dalam berbagai wacana tulis berupa:
- buku harian
- pesan singkat (Memo)
- laporan
- surat pribadi
- surat resmi
- petunjuk melakukan sesuatu
- rangkuman
- slogan dan poster
- iklan baris
- teks pidato
- karya ilmiah
- puisi
- drama

Praktik/
Tertulis
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• Menyunting berbagai ragam teks berpedoman pada ketepatan 
ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, 
keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana.

• Membaca cepat teks bacaan yang mencakup
- menjawab benar 75% dari pertanyaan yang diajukan
- peningkatan kecepatan membaca

• Membaca nyaring/indah puisi dan teks drama

Praktik/
Tertulis
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