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MODUL 1 
BERINOVASI MELALUI  
LAPORAN HASIL PERCOBAAN 

 

Aktivitas 
 

 

1. Mengidentifikasi Isi atau Informasi dari  
Laporan Percobaan 

 

Untuk mendalami pembelajaran teks laporan percobaan, Ananda diharapkan 

memahami teks tersebut dengan cermat. Setelah itu, Ananda berlatih 

mengidentifikasi teks laporan percobaan meliputi pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan 

model teks laporan percobaan. 

 

Aktivitas 1 
 

A. Mengidentifikasi Teks Laporan Percobaan (Pengertian, Ciri, dan Fungsi Teks 

Laporan Percobaan) 

Pada pertemuan pertama ini Ananda mengamati contoh teks laporan percobaan 

yang disajikan kemudian melakukan kegiatan berikut. 

1. Membaca dan memahami contoh teks laporan percobaan. 

2. Setelah membaca, jawablah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks. 

3. Sebelum memahami dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks 

laporan percobaan, pahami penjelasan berikut. 
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Pengertian Teks Laporan Percobaan 

Ananda sebelum mengkaji materi lebih dalam perlu memahami pengertian teks 

laporan percobaan. Mengapa demikian? Agar Ananda tidak salah paham dalam 

mempelajari modul ini. 

 

Contoh Teks Laporan Percobaan 1 

 

Pengaruh Tumpahan Minyak terhadap 

Kehidupan Hewan Liar 

 

 
https://bit.ly/3xfsRnE  

 

Tujuan 

Mengetahui dampak tumpahan minyak yang kerap terjadi karena berbagai 

kesalahan yang terjadi dalam proses transportasi maupun pengeboran minyak 

di perairan terhadap kehidupan hewan liar. 

 

Kajian Teori 

Minyak merupakan salah satu bahan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. 

Definisinya sendiri berarti suatu cairan yang tidak larut atau bercampur dengan 

air namun larut dalam pelarut organik. Berbagai bentuk minyak sangat 

bermanfaat untuk kehidupan kita. Terdapat minyak yang dapat dikonsumsi, atau 

yang digunakan untuk menjadi bahan bakar sehingga dapat dimanfaatkan 

energinya. Namun jika tidak dikelola dengan benar, minyak dapat merusak 

lingkungan karena sifatnya yang tidak menyatu dengan air tadi. Sementara 

bentuk kehidupan kita kebanyakan membutuhkan air, termasuk kita sendiri 

(manusia) dan hewan liar. 

Berbicara mengenai kehidupan hewan liar, yang dimaksud hewan liar adalah 

berbagai kehidupan  satwa di alam bebas yang tidak dicampuri oleh manusia. 

Maksudnya, hewan-hewan tersebut merupakan bagian dari ekosistem 

lingkungan yang belum terjamah dan dapat hidup mandiri tanpa campur tangan 

manusia. Mudahnya, hewan-hewan yang tidak dipelihara atau dibudidayakan 

oleh manusia. Kita sebagai makhluk yang berpikir dan cerdas harus ikut menjaga 

keberadaan mereka. Pada akhirnya, hewan-hewan ini juga memiliki peranannya 

sendiri dalam ekosistem lingkungan yang kita tinggali. Tanpa adanya kehidupan 

hewan liar yang aman, maka lingkungan manusia pun terancam. 

 

 

 

https://bit.ly/3xfsRnE


 

Modul Bahasa Indonesia untuk Jenjang SMP Kelas IX Semester Gasal |          3  
 

Alat dan Bahan 

Dalam eksperimen atau percobaan yang akan dilakukan untuk mengetahui 

dampak tumpahan minyak terhadap kehidupan hewan, dibutuhkan alat dan 

bahan sebagai berikut. 

1. Air 

2. Sabun cair 

3. Minyak goreng 

4. Sikat gigi 

5. Dua lembar bulu unggas 

 

Prosedur/Cara Kerja 

1. Membuat tabel dengan sifat air dan minyak terhadap bulu unggas dengan 

kriteria: menyerap, tidak menyerap, dan rusak atau tidak. 

2. Menuangkan air ke dalam mangkuk transparan. 

3. Mencelupkan bulu unggas ke dalam air. 

4. Mencatat bagaimana air memengaruhi bulu unggas: menyerap/tidak 

menyerap dan rusak/tidak. 

5. Mencampurkan minyak ke dalam air. 

6. Mencelupkan bulu kedua ke dalam air yang telah terkontaminasi minyak. 

7. Mencatat bagaimana air yang terkontaminasi memengaruhi bulu unggas: 

menyerap, atau tidak menyerap, rusak/tidak? 

8. Mencoba membersihkan bulu yang telah terpengaruhi oleh air yang 

terkontaminasi minyak menggunakan sabun dan sikat gigi. 

9. Mencatat hasil percobaan untuk membersihkan bulu yang terkontaminasi 

minyak. 

 

Hasil Pengamatan 

Objek Eksperimen Perubahan yang Terjadi 

Air Air diserap oleh bulu, hanya berubah bentuk karena 

basah dan tidak rusak, setelah kering bentuknya 

kembali utuh 

Minyak Air tidak menyerap dengan baik, bulu tampak lebih 

lusuh dan rusak 

Sabun Sabun dapat membersihkan minyak, namun bulu 

sudah terlanjur rusak dan tidak dapat benar-benar 

kembali ke bentuk aslinya 

 

Pembahasan 

Kedua substansi yang dieksperimenkan ternyata memiliki sifat yang berbeda 

jauh satu sama lain. Air tidak merusak dan justru membersihkan sebagian debu 

yang terendap di dalam bulu. Sementara itu, minyak membuat bulu menjadi 
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tidak dapat menyerap air sehingga membuatnya lusuh dan bahkan rusak, 

bahkan setelah diupayakan untuk dibersihkan pun tetap tidak tertolong 

sepenuhnya. Untuk lebih lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan hasil analisis 

terhadap air dan minyak. 

1. Air menyerap ke dalam bulu dan tidak merusak, justru malah mampu 

membersihkan atau menyegarkan kembali bulu saat telah kering. 

2. Minyak membuat air tidak dapat menyerap ke bulu, dan membuat bulu 

menjadi rusak. 

3. Bulu yang dicelupkan ke dalam air yang terkontaminasi minyak dapat 

dibersihkan akan tetapi tidak seutuhnya, bulu tidak benar-benar kembali ke 

bentuk semula. 

 

Simpulan 

Dapat disimpulkan bahwa tumpahan minyak terhadap air merugikan hewan liar 

di alam. Kesimpulan tersebut diambil dari bagaimana minyak membuat bulu 

unggas tidak dapat menyerap air. Padahal air adalah salah satu sumber 

kehidupan hewan. Di alam liar makhluk-makhluk tersebut tentunya tidak 

memiliki sabun untuk membersihkan minyak tersebut. Bahkan jika kita sebagai 

manusia membantu membersihkannya, hasilnya tidak sama dengan aslinya. 

Oleh karena itu lebih baik mencegah tumpahan minyak daripada 

membersihkannya. 

 
Sumber: https://serupa.id/contoh-teks-laporan-percobaan-berbagai-model/  

 

 

Mari Berlatih  

Pertanyaan Identifikasi 

Sebutkan pengertian teks laporan percobaan berdasarkan contoh pengamatan 

teks laporan percobaan 1! 

……………………………………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Ciri-ciri Teks Laporan Percobaan 

Setiap jenis teks memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda. Demikian juga teks 

laporan percobaan juga memiliki ciri spesifik. Ciri tersebut dapat ditinjau dari segi 

bentuk, isi, kebahasaan, dan cara penyajian. Nah, untuk dapat menyebutkan ciri-

ciri teks laporan percobaan, Ananda cermati teks berikut! 

https://serupa.id/contoh-teks-laporan-percobaan-berbagai-model/
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Contoh Teks Laporan Percobaan 2 

 

 

Percobaan Membedah Bunga Sepatu 
 

 
https://bit.ly/3ygarVh  

 
 

Pernyataan Umum 

Bunga memiliki anatomi yang cukup kompleks namun sederhana dalam 

pembagian tugas setiap bagiannya. Melalu pengamatan atau observasi kita 

dapat melihat dengan jelas berbagai bagian luar bunga seperti: mahkota, 

kelopak, dan tangkal bunga. Namun kita tidak dapat benar-benar melihat bagian 

dalamnya seperti bakal biji, putik, dan dasar bunga. Melalui percobaan 

membedah atau memotong bunga, kita dapat benar-benar mengetahui secara 

empiris bagaimana sebenarnya bentuk bagian bunga tersebut. 

 

Uraian 

Bagian Luar Bunga Sepatu (Steril) 

Tampak bahwa bunga memiliki mahkota bunga indah yang menjadi pemikat 

agar serangga dapat menyentuh bagian fertil bunga (benang sari dan putik) 

sehingga bunga dapat bereproduksi. Sementara itu kelopak bunga yang dulunya 

menyelimuti mahkota masih tampak di bagian pangkal bunga. Tangkai bunga 

juga berdiri tegak menopang bunga yang memiliki anatomi kompleks. 

Bagian Dalam Bunga Sepatu (Fertil) 

Bagian ini adalah bagian paling menarik saat dilakukan pemotongan atau 

pembedahan terhadap bunga. Dapat dilihat bahwa putik memiliki bagian kopong 

dan memang berbentuk seperti selang yang dapat menyalurkan sesuatu (benang 

sari) ke dalamnya. 

Di bagian pangkal putik kita dapat melihat adanya bakal biji yang akan dibuahi 

oleh benang sari. Tanpa membedahnya kita tidak dapat melihat bagian ini. 

Sementara itu dalam pembedahan ini juga ditemukan beberapa serbuk sari yang 

sudah menempel di pangkal putik. Bentuknya tidak benar-benar terlihat namun 

dengan bantuan kaca pembesar, jelas bahwa benda kecil yang menempel di 

sana adalah benang sari. 

 
Sumber: https://serupa.id/contoh-teks-laporan-percobaan-berbagai-model/  

 

 

https://bit.ly/3ygarVh
https://serupa.id/contoh-teks-laporan-percobaan-berbagai-model/
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Mari Berlatih 

Pertanyaan Identifikasi 

Sebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan berdasarkan pengamatan contoh teks 

laporan percobaan 2! 

……………………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

Tujuan dan Fungsi Teks Laporan Percobaan 

Berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi teks laporan percobaan secara 

umumnya. 

1. Mencari dan menemukan teknik atau cara baru yang belum pernah digunakan 

sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang inovatif. 

2. Memberikan pertimbangan terhadap langkah yang akan diambil untuk 

mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Melalui percobaan, 

permasalahan tersebut akan lebih “terlihat” sehingga lebih mudah untuk 

membuat keputusan berdasarkan fakta objektif yang telah terbukti melalui 

percobaan. 

3. Laporan percobaan dapat menambah pengetahuan mengenai suatu hal, 

sehingga bisa memberikan pilihan atau alternatif solusi lain yang bisa 

digunakan. 

4. Mencari tahu mengenai perkembangan masalah tertentu yang perlu 

diujicobakan kembali. Misalnya apakah baterai zaman sekarang sama dengan 

beberapa dekade silam? Bisa jadi telah berubah dan terdapat hal yang harus 

disesuaikan dalam menyikapi baterai oleh masyarakat. 

5. Mengawasi dan memperbaiki suatu hal dengan lebih efisien dan baik berkat hasil 

percobaan yang lagi-lagi memberikan uraian detail mengenai apa yang terjadi 

jika suatu kegiatan dicoba terhadap suatu hal. 
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Contoh Teks Laporan Percobaan 3 

 

 

      Membuat Telur Asin 

 
https://bit.ly/3igAd6g 

 

Tujuan 

Telur asin merupakan telur bebek/ayam yang mengalami proses pengasinan 

terlebih dahulu. Telur asin memiliki kandungan vitamin dan gizi yang tinggi 

sehingga bermanfaat bagi tubuh. Membuat telur asin dengan cara tradisional 

sebenarnya sangat mudah karena bahan dan alatnya cukup sederhana. 

 

Alat dan Bahan 

Telur bebek 

Abu gosok 

Tanah liat 

Garam 

Amplas 

 

Langkah-langkah 

1. Pilih telur bebek kemudian dicuci dan kulitnya diampelas sampai tipis. 

2. Campurkan tanah liat, garam dan abu gosok sampai tercampur semua. 

3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur 

tadi. 

4. Diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu. 

 

Hasil Percobaan 

Telur bebek yang dibuat melalui tahap dan proses pembuatan di atas akan 

menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat serta cocok dikonsumsi. 

Membuat telur asin sebenarnya merupakan salah satu varian dari pengolahan 

telur.  

 

Kesimpulan 

Proses pembuatan telur asin cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak 

biaya. Selain itu, telur asin memiliki kandungan gizi yang lengkap. Namun, 

penderita darah tinggi disarankan untuk menghindari konsumsi telur asin karena 

dapat memicu hipertensi. 

 
Sumber: https://mamikos.com/info/contoh-teks-laporan-percobaan-dan-strukturnya/ 

 

https://bit.ly/3igAd6g
https://mamikos.com/info/contoh-teks-laporan-percobaan-dan-strukturnya/
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Mari Berlatih 

Pertanyaan Identifikasi 

Sebutkan tujuan dan fungsi teks laporan percobaan 3! 

……………………………………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Aktivitas 2 

A. Mengidentifikasi Teks Laporan Percobaan (Model Teks Laporan Percobaan) 

Laporan percobaan dapat disampaikan dengan beberapa model. Model tersebut 

dapat dicermati sebagai berikut. 

1. Model laporan percobaan makalah/lengkap/ilmiah 

Model ini disusun dengan menggunakan sistematika makalah. Model ini 

disusun dengan struktur:  

a. Judul 

b. Tujuan 

c. Kajian Teori 

d. Alat dan Bahan 

e. Prosedur/Cara Kerja 

f. Hasil Pengamatan 

g. Pembahasan 

h. Simpulan 

i. Daftar Pustaka 
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2. Model laporan percobaan sederhana 

Model ini hanya menggunakan dua struktur utama dari laporan percobaan, 

yaitu pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum berisi kalimat yang 

bersifat luas atau umum. Sedangkan, uraian terbagi atas masing-masing 

bagian yang diuraikan, misalnya untuk percobaan binatang: penampilan, 

kebiasaan makan, kapasitas, dan perkembangbiakan. 

 

3. Model laporan percobaan pengembangan (pembuatan) 

Seperti contoh yang telah diuraikan di atas, laporan percobaan juga dapat 

disusun melalui model percobaan yang melibatkan struktur: 

a. Judul 

b. Tujuan 

c. Alat dan bahan 

d. Langkah-langkah 

e. Hasil 

f. Simpulan 

 

 

Mari Berlatih 

B. Menentukan Model Teks Laporan Percobaan 

1. Tentukan model teks laporan percobaan “Pengaruh Tumpahan Minyak 

terhadap Kehidupan Hewan Liar” yang disajikan pada pertemuan pertama 

berdasarkan bagian-bagiannya! 

2. Setelah mengamati dan menentukan model, Ananda menuliskan hasil analisis 

ke dalam kolom berikut! 

Nama Model Alasan 

  

 

 
 

 


