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BAB rffi\

Kegiqtsn

l.lendengarkan

', Memahami infcrmasi dari berbagai laporan
Serbicara

2 Mengungkapkan gagasan. tanggapan, clan.informasi dalarn diskusi
Nlembaca

3. Memahami ai"tikel dan teks pidato

f,,'1e nu lis

4. Mengungkapkan infomasi dalam bentuk surat dinas, laporan dan resensi

1.1 Membedakan antara fakta dan opini dari berbagai laporan lisan
2.1 Menyampaikan gagasan dan tanggapan dengan alasan yang logis dalam diskusi
3.1 l/lenemukan ide pokok dan permasalahan dalam artikel melalui kegiatan membaca intensif
4.1 Menulls surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan struktur
4 2 Menulis surat dinas berdasarkan isi, bahasa, dan format yang baku

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan memiliki karakter: mandiri, kritis, kreatif dan bekeria
keras serta mampu bekerja sama.

Apakah Anda pernah mendengarkan suatu @r
lisan? Dalam suatu laporan lisan biasanya BEa*
fakta dan opini. Fakta adalah keadaan. kQar. ar
peristiwa yang benar dan bisa dibuktikan- Sa,_a ar
opiniadalah pendapat yang dikeluarkan oie Frdf,s
laporan lisan tersebut terhadap masabh ltr'g :f:ffes
dalam laporan.
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A. MENDENGARKAN
Membedakan antara Fakta dan Opini rlari Berbagai Laporan Lisan

Fakta adalah keadaan, kejadian, atau perlstiwa yang benar dan bisa dibuktikan. Dalam kode etik

lurnalistik, pasal 3 ayat (30) dijelaskan antara jairi. " ,,i r.lJlem menyusun suatu berita, wartawan

lndonesia harus membedakan antera kejeciian ifa*Ii Cari pendapat (opini) sehingga tidakf
mencampuradukkan yang satr-r dengan yang iain untuk mencegah penyiaran berita-berita yang 

-l

diputarbalikkan atau dibubuhi secara tidak wajar." ,.

Pendapat juga disebut opini. Dikenal publik opinion atau pendapat umum dan general opinion atau i

anggapan umum. Opini merupakan persatuan (sintesis) pendapat-pendapat yang banyak; sedikiti
banyak harus didukung orang banyak baik setuju atau tidak seiuju; ikatannya dalam bentuk perasaan/ {

emosi; dapat berubah; dan timbul melalui diskusi sosial. ,

iDengarkan pembacaan laporan berikut! 
;,

Ubah Paragdigma Ketenagakerjaan

lf You Want To Be Rich and Happy... Don't Go To School, ini adalah judul salah sa:* .-Ku karyai
Robert T. Kiyosaki, penu lis best seller "Rich Dad Poor Dad". Sebenarnya, Robe( bu ka ^ ?: 1': e orang i
yang benci akan sekolah dan pendidikan sebagaimana terlukis dalam salah sat-.-:- oukunya. I

Bahkan, dia terus mendesak agar sistem pendidikan yang dianggap kuno dan tidall 'e :.,ar dengan I

keadaan yang dihadapi dalam kehidupan nyata segera diubah.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, dia pun berhasilmenyelesaikan studinya c -S ','=':^ant IVa- r

rineAcademy pada tahun 1969. Robert menilai sistem pengajaran di sekolah daf ,r .:"s :3s banyak r

mengajarkan disiplin ilmu yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan nyata s:^ 
=' 

-''' Sekolah

dan perguruan tinggi tidak pernah mengajarkan anak didiknya agar melek secara '^.'. a ,llnancial :

literacyfagar metititr anak didiknya bisa hidup mandirisecara finansial.

Sepertinya, kritik tajam Robert T. Kiyosaki tentang wajah pendidikan sa.l,: ::::< dengan:

kondisi dan fenomena wajah dunia pendidikan di lndonesia saat ini, mes( r: -a:a:.lnya agakl.

kontroversial dan mungkin membuat risih para pengelola lembaga pendidikan D -::-=s 2 oerguruan

tinggi dan lembaqa pendidlkan lainnya sangat pesat perkembangannya akf' r-z<' ' ^ 'ramun. di'
balik pertumbirhannya yang pesat iniada satu pekerjaan rumah yang belum ter:=::-,:- cleh pihak r

peror,!riran tinggi, yaitu persoalan penyaluran tenaga kerja bagialumninya Per-;-'-a- : -;; ,'ang ada:

sekarang ini berhasil meluluskan puluhan ribu sarjana setiaptahunnya, ken -: z' :z'. '-=s- Eradu-
ate ini biasanya akan mengalami kebingungan dan frustasi karena tak iah- -='-s ^-: r'iKan ke

mana setelah mereka lulus dan menyandang sarjana. Sedangkan para L rs:- s=.. --r.ra juga

oelum mendapat tempat pdnyaluran kerja.

Dunia pendidikan kita belum mampu menghasilkan output yang manr' t=- s--',','e dalam

cersaingan global. Lulusan perguruan tinggi kita belum mampu berkcr-.-:;^s la air sektor

<etenagakerjaan karena kurangnya kemampuan dan keilmuan yang d - '.^:2 l' s si lain,

<etidakrelevanan sistem pengajaran dilembaga pendidikan telah melahirkar ':r^-a:-':^'-'a', pendidikan

:aru yang lebih menjanjikan bagilulusannya untuk meraih peluang kerja Se a . :- paradigma lama

rasyarakat kita tentang pekerjaan pun harus diluruskan. Budaya lama n'asr Z'z<.?'t calam melihat

:aradigma ketenagakerjaan harus ditinggalkan. Budaya bangga menjao se:ra:rg pegawai dan

:ergantung pada orang lain harus dibuang dan dikubur jauh-jauh. ?;

Selama iniorang yang diakuioleh publik memilikipekerjaan adalah orang yang bekerja sebagaii
{aryawan BUMN, dokter, polisi, tentara, atau PNS. Sepertinya, masyarakat krta memang masih

renggantungkan harapan yang begitu besar untuk bekerja disektor ini Sedangkan lowongan yang i

='sedra sangat kecil dibanding jumlah para pendaftarnya. Menurut Rooen T. Kiyosaki, sekolah dan

:=rguruan tinggi hanya menyiapkan kaum muda untuk menjadi seorang karyawan yang hidupnya|;

:::gantung pada gaji dan fasilitas yang serba terbatas. Bila paradigma masyarakat yang bangga$
--=-radi seorang karyawan atau pegawai bisa diganti dengan menumbuhkembangkan jiwai

=-:-epreneurship kita beberapa tahun ke depan akan semakin membanggakan dan tercerahkan

Oleh . Herma Yulil
Dikutip dari: Bahasa dan Sasft'a lndonesra untuk SMNMA Kelas Xll:{

,,ir :,t I 1.. t,,aa;i
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LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA
Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!
Cobalah untuk mengidentifikasi pokok-pokcF r,,;., .,.r,esi 

yai-rE
atas!

a /a,
. T T* ull KoMpETEF{5I r r€

--r'i f
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apakah yang dimaksud fakta?

Jawab:

iermasuk fakta dan opini daiam kutipan :

.ry'

Bagaimanakah isi kode etik,r:ra,ist K p-SO 3 ayat 1301-
Jawab:

Jelaskan

Jawab:
yair; c rraxsud opinil

S iapakah

Jawab:
penulis buku yang berjudul lf You want ro Be Rich ana iappy- oont co ro scnoon

Bagaimana penilaian Robert terhadap sistem pen@aran oi set otar,z
Jawab:

7.

Bagaimanaperkembanganperguruantinggidanemoa
Jawab:

Apakahpekerjaanrumahyangbelumterpecahkan;le
Jawab:

o. Jelaskan kualitas output yang
Jawab:

dihasilkan dunia pendidikan kita!

Apakah a ki bat ketidakrelevana n sistem pen galm
Jawab:

10. Jelaskan orang yang d iaku i oleh publik mem rtki fieker;aan f

Jawab:

B. BERBICARA
Menyampaikan Gagasan dan Tanggapan dengan Alasan yang Logis dalam Diskusi

Diskusi adalah suatu bentuk kegiatan bertukar pikiran yang teiatur dan terarah untuk men::-
jalan keluar atau kesepakatan tentang suatu masalah.

Dengan berdiskusidiharapkan dapat memperoleh sesuatu halyang bermanfaat bagi kepentlr3:-
bersama. Untuk itu, jika kita berdiskusi atau melakukan kegiatin bertukar pikiran harus:-
memperhatikan beberapa hal, agar kesepakatan yang diperoleh benar-benar diketahui dan dioat a -
antar peserta yang ada, tanpa adanya ganjalan sedikitpun.

Karena kegiatan diskusi membutuhkan partisipasi aktif pesertanya, maka setiap tangga::-
yang dilakukan peserla juga sangat diperlukan. Tanggapan-tanggapan yang diperlukan ada:-
tanggapan yang selalu disertai dengan alasan-alasan-yang togi;lnrtinyr;i[, tit, atau pese::
menyampaikan tanggapan haruslah diserlaidengan alasan ying masuk aialUan mudah dimer-:::
bagi perserta lainnya.

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Agar suatu tanggapan bersifat logis maka:
Gunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahami

Berikanlah dukungan yang bisa memperkuat atau memperjelas pernyataan Anda.
Pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi.
Moderator

Seorang anggota diskusi/seminar yang ditunjuk oleh panitia seminar/diskusi untuk memimpin
jalannya diskusi sampai selesai.
Notulis

Seorang anggota seminar yang ditunjuk oleh panitia dan moderator sebagai pencatat dan
perekam dalam proses jalannya seminar/diskusi.
Pembicara

Seorang ahliatau pakaryang dimintaioleh panitia untuk menjadipembicara atau memberikan

materi dalam diskusi/seminar tersebut.
4. Peserta

Anggota seminar yang mengikuti seminar/diskusi dan mendaftar secara langsung ataupun

hanya sebagai partisipan.

Kewaj i ba n-kewaj i ba n peserta d iskusi/sem i n a r.

Berkemampuan mengusahakan terselenggarakannya diskusi secara Iancar dan tertib.

Sabar, adil, dan tidak memihak.

Mematuhi dan menjalankan peraturan diskusi yang telah dibuaUditetapkan.
Bersama-sama anggota/sekretaris menyusun kesimpulan diskusidan mengumumkannya.
Menguasai pokok-pokok masalah yang didiskusikan.
Hak peserta diskusi.

a. Mematuhiaturan berdiskusi.

b. Menguasai/memahamipokok-pokokmasalah.
c. Aktif menyumbangkan ide, gagasan, dan pokok-pokok pikirannya.

d. Menghargai pendapat orang lain.

e. Selalu menghindari sikap emosional dan alogis.
f. Mengajukan usul/pendapat setelah dipersilakan oleh ketua diskusi.

Contoh cara mengajukan pertanyaan terhadap pokok pembicaraan dalam diskusi
1. Mengapa harus ada kaderisasi penulis untuk pelajar dan mahasiswa?
2. Apakah profesi penulis dapat dijadikan mata pencaharian hidup?

Contoh mengemukakan persetujuan dan penolakan dalam diskusi:
1. Maaf, saya kurang sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai profesi

kepenulisan" karena saya belum yakin bahwa dengan menulis kita bisa hidup layak. lUngkapan
Penolakan)

2. Saya setuju dengan pendapat Bapak tadi bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk
menulis. Terima kasih. (Ungkapan Persetujuan)

Contoh mengajukan argumen mendukung dan menentang dalam diskusi:
1. Maaf Pak, saya kurang sependapat dengan pemikiran Bapak tadi Karena untuk menulis

memerlukan modal. Dengan demikian, penulis pemula seperli saya kurang percaya diri untuk

mampu menulis seperti yang Bapak sampaikan tadi. (Argumen Menentang r

2. Maaf Bapak Moderator, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya saya sependapat
dengan pendapat yang disampaikan Bapak Rohmaditadi. Oleh karena itu, alangkah baiknya
kalau training ini dilanjutkan ke training jurnalistik tingkat lanjut karena dengan menulis akan
mendatangkan banyak keuntungan bagi kita, baik pelajar maupun mahasiswa. Terima kasih.
(Argumen Mendukung)

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!

Cobalah untuk membuat suatu kegiatan diskusl mengenaiwajah dunia pendidikan di lndonesia saat ini!

,1tsS$!Sr*rt1s{t
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lll. Proses urbanisasi sangat terkait erat dengan mobilitas maupun migrasi penduduk. Ada

sedikit perbedaan antara mobilitas dan migrasi penduduk. Mobilitas penduduk didefinisikan
sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas wilayah administrasi tingkat ll, namun

tidak berniat menetap di suatu daerah yang baru; sedangkan migrasi penduduk didefinisikan
sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas wilayah administrasitingkat ll dan sekaligus

berniat menetap di daerah ydrng baru tersebut.
lV. Perkembangan Urbanisasi

Di masa mendatang, para ahlikependudukan memperkirakan bahwa proses urbanisasidi
lndonesia akan lebih banyak disebabkan oleh migrasi desa-kota. Perkiraan ini dicjasarkan pada

makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya

perubahan status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya

kebijaksanaan ekonomi pembangunan yang "urban bias", sehingga memperbesar daya tarik

daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggaldi pedesaan. ltulah sebabnya di masa mendatang

isu urbanisasi dan mobilitas atau rnigrasi penduduk menjadi sulit untuk dipisahkan dan akan

menjadiisu penting dalam kebijaksanaan kependudukan di lndonesia.
(Kompas)

.,:-,;.it,,:t|:;1,,1:7,:,r/l#/irl(l{:#i*il::r;,)r:*:A,f*;W;*;:, 13.,. /},rr{W;:!! :?&i1llil&;:2:*W&d

Tugas Kelompok
Lakukan peri ntah berikut!
-uliskan ide pokok dan permasalahan dalam artikeldiatas!

-aa ultKoMpETENfl3 :r.Ft
J/&*fl-lt.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
- Apakah yang dimaksud artikel?

Jawab:

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Di manakah artikel biasa dijumpai?
Jawab:

Apakah yang menjadi topik pembicaraan dalam artikel di atas?
Jawab:

Apakah yang dimaksud urbanisasi?
Jawab:

Jelaskan yang dimaksud mobilitas pendudukl

Jawab:

-pakah yang dimaksud migrasi penduduk?

..lawab:

:pakah yang mempengaruhi urbanisasi?

-awab:

-eraskan penyebab proses urbanlsasi!

- a,vab :

3agaimana perkiraan para ahli mengenaiproses urbanisasidi masa mendatang?

-Z|,ab .

'.':rgapa di masa mendatang isu urbanisasidan mobilitas atau migrasi menjadi isu penting?

-=ttAW

f;'asa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Casat I )
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D. MENULI'
1. Menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan struktur

Surat lamaran pekerjaan biasa ditulis seseorang ditujukan kepada suatu instansr a.:-
perusahaan. Dalam suratlamarantersebut, seorang pelamarmenawarkan keahlian, kenramc-=-

" atau jasa agar diterima menjadi karyawan atau pegawai di instansi atau perusahaan terse: -:
Unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut.
a. ldentitas pelamar, yang meliputinama, alamat, usia, tempat dan tanggal lahir, pendid ra-
b. Jenis pekerjaan yang diminta.
c. Bila telah mempunyai pengalaman, dicantumkan pengalaman kerja.
d. Data pendukung yang dimiliki, misalnya: STTB, riwayat hidup, dan sertifikat keahlian
e. Sumber lamaran, baik dari iklan maupun pengumuman.

Contoh surat lamaran pekerjaan!

Surakarta, 15 Februari 2l

PT.Sinar Mulia

Dengan hormat,

Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Solopos, 5 Februari 2011 ya'
menyatakan bahwa perusahaan Bapak/lbu membutuhkan tenaga accounting, saya ya.
bertanda tangan di balvah ini:

Dina Pratiwi
Surakarta, B Januari 1986

Jln. Melati07, Solo
: D3Akutansi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawati sesuai lowonga'
tersebut.

Saya dapat mengoperasikan komputer MS. Word, Excel serta dapat berbahasa Ingg,:
secara aktif. Saya pernah magang di perusahaan sebagaistaff accounting selama 6 bula-
Oleh karena itulah saya memenuhi persyaratan yang Bapak tentukan.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama inisaya lampirkan:
1. Fotokopi ijazah terakhir
2. Fotokopitranskipnilai
3. Daftar riwayat hidup
4. Pasfoto4x62lembar

Saya berharap Bapak dapat mempertimbangkan dan berkenan menerima saya, Atas
perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

2. Menulis surat dinas berdasarkan isi, bahasa, dan format yang baku
Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi untuk diberika:

kepada lembaga atau instansilain dan perseorangan. Tidak bisa dipungkiribahwa setiap ha:'r

suatu lembaga atau instansi pasti bergelut dengan surat-menyurat atau korespondensi.
Dewasa ni teknologi komunikasi semakin canggih dan modern, sepertitelepon, telegran

sampai internet. Akan tetapi, kedudukan surat-menyurat sebagai salah satu alat komunikas
tetap dibutuhkan masyarakat terutama suatu instansi

Lampiran :

Yth.
Kepala Personalia

Kepala Personalia
di Jl. Mawar 25

Solo

Nl^*^
l\dl I td

Tempat. tanggal
Alamat
Pendidikan

Lamaran Pekerjaan
1 berkas

i,,, 10 Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal

Hormat Saya
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a.

b,

C;

d.

e.

f.

Bagian-bagian surat dinas dituliskan di bawah ini :

Kepala surat
Tanggal surat
ldentitas surat (nomor, lampiran, hal)

Alamat yang dituju

Salam pembuka

Tubuh surat
1) Pembuka surat
2) lsi

3) Penutup surat
Salam penutup

Pengirim (tanda tangan dan nama terang)
Ragam bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah ragam bahasa formalatau baku.

Berbeda dengan surat pribadiyang menggunakan ragam bahasa nonformalatau ragam bahasa
santai. Hal ini dilakukan untuk menghormati lembaga atau seseorang yang menerima surat.
Selain itu, penulisannya harus memerhatikan ejaan yang disempurnakan.
Perhatikan Egntoh surat dinry iglgqn ieg_E!:EgE! Jgpg4' q!eQ$4 ri4ryl

g.

h.

CV. AGUNG UTAMA
Jalan Anggrek No. 40, BintariJakarta 12520

Tetp. (0271) 79990132

)
Nomor
Hal

Lampiran

Yth. Kabag Pemasaran
Wilayah Jabodetabek
di Jakarta

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami
akan diselenggarakan
Hari/tanggal
Waktu

Tempat

Acara
Mengingat

waktu.
Demikian undangan

mengucapkan terima kasih.

001/SekrtA//2011

Undangan

Satu lembar

l

)

01 Maret 201

mengundang Saudara dalam pertemuan yang

pukul 10.00 WIB
ruang pertemuan CV. Agung Utama Jalan Anggrek No. 40
Jakarta 12520

: membahas strategi meningkatkan penjualan hasil produksi
pentingnya acara tersebut, kami mohon Saudara hadir tepat

atas pe;haiia,r keladiran Saudara, kami

Hormat kami.

ttd.

Diana Puspita

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!
Buatlah contoh surat lamaran yang ditujukan kepada sebuah perusahaan!

Bahasa lndonesia
tiz*/*4qvf*w3!ry

Kelas XllSMA Smt. easaf 1i.&



UII KOMPETEN'I 4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan yang dimaksud surat lamaran pekerjaan!

Jawab:

2. sebutkan identitas pelamaryang dicantumkan dalam surat tamarant
Jawab:

3. Sebutkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan!
Jawab:

4. Apakah yang dimaksud surat dinas?
Jawab:

5. Sebutkan bagian-bagian surat dinas!
Jawab:

6. Bagaimana ragam bahasa dalam surat dinas?
Jawab:

7. Bagaimana ragam bahasa dalam surat pribadi?
Jawab:

B. Sebutkan alat komunikasiyang lebih canggih dan modern darisurat!
Jawab:

9.

10. Mengapa surat dinas harus menggunakan ragam bahasa forrnat?

Sebutkan data pendukung yang biasa dilampirkan dalam surat lamaran peker.laant
Jawab:

Jawab:

A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang
1. (1) Tenaga listrik pertama kali ditemukan

oleh ThomasAlva Edison pada tahun 1879.
(2) Saat itu, dia berhasil menemukan bola
lampu pijar yang sangat terkenal sa6pai
ke seluruh dunia. (3) Saat itu ThomasAlva
Edison masih berusia 17 tahun. (4)
Penemuan listrik tersebut sangat terasa
manfaatnya oleh semua negara termasuk
lndonesia. (5) Jika hat itu tidak terjadi
mungkin di lndonesia listrik tidak masuk
ke pelosok desa.
Kalimat berisi fakta pada paragraf terse6ut
ditandai nomor ....
a. (1) dan (3) d. (a) dan (5)
b. (2) dan (4) e. (1) dan (a)
c. (2) dan (5)

paling tepat!

Bacalah teks dibawah ini dengan
saksama!

Majalah Playboy lndonesia belum
bebas dari masalah. Reaksi keras
kembali munculdari Front Pembela lslam
(FPl). Playboy dianggap melakukan
tindakan pornografi. Menurut kuasa hukum
FPl, AnanAssegaf, S.H, majatah Playboy
beserta para modelnya telah melanggar
pasal 2Bl ,282,283,533 KUHP tentang
pelanggaran susila, pasal 1B ayat 2 UU
Rl No. 40 Tahun 1996 tentang pers, dan
pasal 169 ayat ldan 2 KUHP tentang
pelanggaran ketertiban umum karena
telah mempertontonkan barang-barang
tabu di muka umum.

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal912
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2. lde pokok paragraf tersebut adalah ....
a. Playboy dianggap melakukan

tindakan pornografi.

b. Reaksi keras dari Front Pembela
lslam (FPl)

c. Playboy telah mempertontonkan
barang-barang kesusilaan di muka
umum

d. Majalah Playboy beserta para
modelnya telah melanggar asusila

e. Penerbitan majalah Playboy di
I ndonesia masih bermasalah

Kalimat tanya yang sesuai dengan teks
pada nomor2 adalah .....
a. Apakah yang menjadimasalah dalam

pasal-pasal KUHP?
b. Bagaimanakah reaksi Front Pembela

lslam (FPl) terhadap penerbitan
majalah Playboy?

c. Siapakah yang bertanggung jawab

dalam penerbitan majalah Playboy
tersebut

d. Kapankah majalah playboy tertib dan
beredar di masyarakat?

e. Bagaimakah bila peredaran majalah
Playboy itu dibiarkan

Yang bukan termasuk langkah-langkah
menemukan ide pokok atau persoalan
dalam artikel adalah .,. ,

a. Membaca artikel
b. Mencatat pokok artikel
c. Membuat catatan untuk mengingat

bahan bacaan
d. Membuat catatan dengan kata-kata

sendiri
e. Membuat catatan sesuai dengan

kalimat dalam artikel
Bacalah paragraf tersebut dengan
saksama!

Semburan Baru Muncul di Mindi
Semburan Lumpur, ai( dan gas baru,

keluar dari halaman belakang rumah salah
seorang penduduk, warga desa Mindi
Kecamatan Porong. Kabupaten S idoarjo.
Semburart itu merupakan semburan ke 59
yang muncul disekitar pusat semburan
utama. Menurut seorang ahli dari leader
Team Fergaco, perusahaan yang
mengawasi gas-gas berbahaya di sekitar
pusat semburan, semburan itu sama
dengan 59 semburan liar sebelumnya.
Semburan liar itu juga tidak berbahaya dan
tidak akan membesar. Kalau dibiarkan
semburan itu akan mengecilsendiri. Untuk
menutup semburan hari ini akan

dimasukkan '100k9 semen ke dalam
lubang asalsemburan.

5. Fakta yang tepat dalam teks tersebut
adalah....
a. Semburan lumpur baru merupakan

semburan ke-59.
b. Semburan liar itu tidak berbahaya

seperti semburan yang lainnya
c. Semburan liar itu sama dengan

semburan sebelumnya ..

d. Semburan liar itu akan mengecil '

ueilgail seilurililyir. :.

e. Untuk menutup semua semburan liar 
"

itu, diperlukan 100 kilogram semen. :

Opini dalam teks tersebut adalah . .. ..

a. Semburan liar itu terjadi di halaman :

rumah seorang warga
b. Semburan liar itu tidak berbahaya dan

akan mengecilsendirinya. ,

c. Semburan itu merupakan sernburan
yang ke-59.

d. Rumah warga yang terkena semburan
terletak di desa Mindi. Kecarnatan
Porong Kabupaten Sidoarjo

e. Hari ini lubang asal semcuran'
d.imasukkan 100 kg semen :

Kalimat pembuka surat lamaran ce<erjaan 
'

yang tepat sesuai dengan iklan tersebut ,

adalah .... l

a. Saya membaca iklanicwongan
pekerjaan di Harian Kcr:pas. 2 Juli ,

2005 sebagai supen.risci- l-aboratorium
maka saya merasa pekerjaan itu
dengan pendidikan saya Oieh karena
itu saya bermaksuc nrenga; ukan
lamaran pekerjaan

b. Sehubungan dengan iklan di Harian
Kompas, 21 Juli 2006 saya sangat
tertarik dan saya memriikr kualifikasi '

yang di persyaraikan, maka yang
bertanda tangan iibav;ah ini. ;,

c. Sehubungan dengan rklan yang tertera l

pada Harian Kor:epas. 21 Juli 2006,
tentang dibutuhkannya seorang,
Supervisor Laboratorium, maka yang

berlanda di bav;an ini.

d. Saya sangat terkesan dengan iklan di

Kompas, 21 juli 2006 tentang jabatan
Supervisor Laboratorium. Oleh karena
itu saya bermaksud mengajukan
lamaran.

Berkenaan dengan iklan di Kompas,
21 juli 2006 tentang dibutuhkannya
tenaga Supervisor Laboratorium, saya i
ingin sekali mengisi lowongan:'
tersebut.
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Perhatikan kalimat penutup surat lamaran
pekerjaan berikut dengan saksama!
Saya sangat berharap Bapak mau
menerima lamaran saya. Atas kebijak-
sanaan Bapak saya merigucapkan OeriOu-
ribu terima kasih.
Perbaikan kalimat penutup surat lamaran
pekerjaan tersebut adalah ....
a. Besar harapan saya untuk diterima di

Perusahaan yang Bapak pimpin.
Terima kasih atas perhatiannya.

b. Saya sangat berterima kasih kalau
saja Bapak memberikan kesempatan
kepada saya untuk bekerja di
Perusahaan Bapak.

c. Demikianlah surat lamaran oekeriaan
inisaya ajukan. Atas perhatian Adpak
/ lbu saya ucapkan terima kasih.

d. Suatu kehormatan bagi saya bila
Bapak mau menerima laharan
pekerjaan 

.saya. Atas perhatiannya
terima kasih.

e. Akhirnya saya sangat berharap Bapak
dapat menerima saya sebagai
pegawai di perusahaan yang bap-ak
pimpin. Atas perhatian Bapak sbya
ucapkan terima kasih.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima
kasih.
Perbaikan kalimat penutup surat lamaran
yang tepat adalah....
a. Atas perhatiannya saya mengucap-

kan terima kasih
b. Atas perhatian Bapak saya ucapkan

terima kasih banyak
c. Atas perhatiannya, saya sampaikan

terima kasih
d. Atas perhatian lbu, saya sampaikan

terima kasih
e. Atas perhatian Bapak, saVa

mengucapkan terima kasih
Ciri.ciri yang menunjukkan kalimat/
pernyataan yang berupa opiniadalah ....
a. bentuk opini berupa foto, tabel, data,

gambar dan lain-lain.
b. sifat opini adalah menunjukkan.
c. merupakan sesuatu yang benar-benar

terjadi.
d. opinidapatdibuktikan kebenarannya.
e. pendapat/opini bisa berupa pikirin,

buah pikiran anggapan atau peikiraan.
Agar gagasan dapat diterima, gagasan itu
harus disertai dengan ....
a. lampiran
b. alasan yang logis
c. alasan yang subyektif
d. ekspresiyang ceria
e. gerakan tangan yang mendukung

pernyataan

12. Di bawah iniyang perlu diperhatikan pada
waktu menyampaikan gagasan dehqan
alasan logis adalah ....
a, pokok permasalahan harus jelas
b. bahasa yang digunakan harus jelas
c. bahasa harus sopan
d. harus bersedia menerima kekalahan

jika lawan lebih ungguldalam fakta dan
analisis

e. semua benar

13. Bahasa yang baik untuk mengomentari
laporan lisan adalah sebagai berikut,
kecuali ....
a logis d. mudah dipahami
b. baku e. menarik/indah
c. jelas

14. Pernyataan di bawah ini, yang tidak tepat
atau tidak sesuai dengan hal-hal yang
berhubungan dengan diskusi adalalL....
a. Diskusi adalah kegiatan bertukar

pikiran antar pesertanya.
b. Dalam diskusi pernbicaraan dan *

tanggapan harus teratur dan terarah. ;

c. Jika melakukan tanggapan,;
pernyataan atas alasan-alasan harus $r

menyenang kan pendengarnya.
d. Alasan dalam setiap pernyataan harus

logis dan objektif.
e. Dukungan yang digunakan dalam

menyampaikan tanggapan harus
memperjelas dan memperkuat
pendapatAnda.

'15. Bagian surat dinas yang dikeluarkan oleh

9.

10.

instansi pemerintah/swesta selalu ditulis I
kepala surat.
Di bawah ini yang tidak tepat sehubunqan i
dengan kepala surat adaiah .... - 

;

a. Ditulis di bagian atas.
b. Berisikan nama instansi yang

mengeluarkan surat.
c. Tertulis alamat lengkap dari instansi .

yang mengeluarkan surat.
d. Jika sudah ada kepala surat yang

menyebutkan tempat sebagai

11.

alamatnya, maka tanggal pembualan i
surat tidak perlu dengan nama kota/
tempat pembuatan surat.

e. Harus mencantumkan "logo" instansi
disamping kiri kepala surat.

16. Bagian badan surat/tubuh surat dalam
surat dinas terdiri dari 3 bagian yaitu ....
a. alenia pembuka, alenia isi, din alenia Ipenutup 

$.

b. alenia tengah, alenia awal, alenia akhir.
c. bagian pembuka, bagian maksud I

surat, bagian isi surat f
d. pendahuluan, uraian, kesimpulan
e. nomor, perihal, lampiran

lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal



17. Penulisan alamat surat yang sesuai EYD

adalah....

a. Yth : Sdr. Wahyu

JalanDahlia2T

Jakarta Pusat 10130

b. Yth, Sdr. Wahyu

Jalan Dahlia 27

Pusat,10130

c. Yth. Sdri. Wahyu
jln.Dahlia2T

Jakarta Pusat 10130

d. Yth, Sdr. Wahyu

Jln. Dahlia 27

Jakarta Pusat 10130

e. Yth. Sdr. Wahyu

Jln. Dahlia 27

Jakarta Pusat 10130

Kalimat simpulan diskusi yang baik adalah . . ..

a. Para peserta hendaknya menyetujui

simpulan ini.

b. Mengingat suara terbanyak, maka

diskusi ini saya simpulkan.

Sebaiknya para peserta diskusi
menyadari bahwa simpulan ini adalah

milik bersama.

Hendaknya Saudara paham bahwa

setiap akhir diskusi harus ada

simpulan.

Sebelum diskusi berakhir, akan kami

bacakan beberapa kesimpulan.

J*;t.r;r,,i?;;;#.f1'f:,;:i:,,iii.3:r,;j;.:11'3ili..:ll.::;.i*,2l;:ji.i6,i,L;;&;ItjEi{*;&;1 ;

19. Berdasarkan catatan akhir tahun 2004
lembaga penegak hukum belum berfungsi
maksimal. Hal itu terlihat sebagai dari
semakin banyaknya putusan yang sama
sekaliiidak berdasarkan hukum dan tidak
layak disebut sebagai keputusan yang

keluar dari suatu lembaga peradilan yang

seharusnya berwibawa. Di samping itu,
pemerintahn belum sungguh-sungguh dan

belum serius menangani masalah-
masalah yang muncul dalam menangani
para tersangaka dalam kasus BLBI.

Fakta hukum dalam paragraf tersebut
adalah....
a. Putusan peradilan tidak berdasarkan

hukum.

b. Pemerintah belum serius dalam
menegakkan hukum.

c. Kasus BLBI belum ditangani secara
serius dan benar.

d. Putusan pengadilan trdak memuaskan
masyarakat.

e. Lembaga penegak hukum belum
berfungsi maksimal.

20. Seorang pemimpin diskusi yang baik
harus mempunyai sikap di bawah ini,
kecuali ....

a. menekan kepada yang tidak terampil

b. tahu tentang aturan permainan dalam
diskusr

c. menghargai setiap pendapat dan
disimpulkan

d. memberi peringatan kepada peserta

e. memberi kesempatan kepada yang

terampil berbicara

18.

d.
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lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. Keadaan, kejadian, atau peristiwa yang benar dan bisa dibuktikan disebut ..

2. Opini adalah ....

3. Suatu bentuk kegiatan bertukar pikiran yang teratur dan terarah untuk mencarijalan keluar atau

kesepakatan tentang suatu masalah disebut ... ,

4. Dengan berdiskusidiharapkan dapat memperoleh sesuatu hal yang bermanfaat bagi kepentingan

5. Orang yang bertugas memimpin jalannya diskusi disebut .. .

6. Pencatat dan perekam dalam proses jalannya seminar/diskusi disebut ....

7. Dalam memberikan tanggapan dalam diskusi harus disertai dengan alasan yang bersifat ....

B. Sebuah karangan faktual (nonfiksi)tentang suatu masalah secara lengkap, yang panjangnya

tak tentu, untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya disebut ... .

9. Teknik membaca intensif adalah ....

10. Surat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi untuk diberikan kepada lembaga atau

instansi lain dan perseorangan disebut surat ....

1;f 1Sal]itsif.!.;:,pij#
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di
1. Apakah yang dimaksud fakta?

Jawab:

bawah ini dengan benar!

2. Jelaskan yang dimaksud diskusi!

Jawab:

3. Bagaimana cara memberikan tanggapan yang bersifat logis dalam diskusi?
Jawab:

4. Jelaskan yang dimaksud artikel!

Jawab:

Di manakah kita bisa menemukan artikel?
Jawab:

o. Apakah yang dimaksud membaca intensif?

Jawab:

7. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaranl
Jawab:

8. Apakah yang dimaksud surat dinas?

Jawab:

L Sebutkan bagian-bag ian surat dinas!

Jawab:

10. Buatlah contoh surat lamaran, yang ditujukan kepada sebuah perusahaan, dan Anda melamar
sebagai staff administrasi !

Jawab:

Carilah sebuah artikel dari surat kabar atau majalah ! Kemudian tuliskan ide pokok dari artikel tersebuil

1-lb.+i,|..,.-BahasalndonesiaKelasXllSMASmt.Gasal
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'.iendengarkan
' Memahami informasl dari bei'bagai iaporan

f e rbicara

2 Mengungkapkan gagasan, iang;gapan, dan informasi clalarn diskusi

'.'embaca

: Memahami artikel dan teks pidato

'.':nulis
!. Mengungkapkan infomasi clalam bentuk surat dinas, laporan dan resensi

','ergomentari berbagai laparan llsan ciengen men"rberikan kritik dan saran

','enyampaikan intisari buku nonfrksr elerigan menggunakan bahasa yang efektif dalam diskusi

'ernbaca nyaring teks pidato dengan intonasi yang tepat
,,'enulis laporan diskusi dengan melampirkan notulen dan daftar hadir

S=lelah mempetajari bab inisiswa diharapkan memiliki karakter: mandiri, kritis, kreatif dan bekerla

. 
=ias serta mampu bekerja sama.

Dalam pelajaran di bab sebelumnya Arca sucah

mempelajaritentang laporan lisan Pada pe ajai'an kali int

Anda akan diajarkan tentang cara mengcmentari berbagai

laporan lisan dengan memberikan krrtik atau saran. Dalam

mengungkapkan kritik atau saran banyak hal yang harus

diperhatikan mulai dari bahasa yang digunakan, sampai

penggunaan argumen yang masuk akal, dan masih banyak

lagi yang harus diperhatikan.

- tt
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Mengomentari berbagai Laporan Lisan dengan Memberikan Kritik dan Saran
Sebuah laporan hasilnya pasti akan drberikan atau disampaikan kepada pihak lain yang

berkepentingan, misalnya kepada pihak lain yang memberikan tugas ataupun kepada pitra( taii
yang berkaitan dengan masalah yang dilaporkan.

Laporan bisa disampaikan secara te(ulis yang dalam hal ini pihak yang diberi laporan tinggjal
membacanya. Namun ada pula laporan yang penyampaiannya secara lisan, terutama jika ha-l-ini
dilaksanakan pada forum pertemuan ilmiah.

Jika laporan ini dilakukan secara tertulrs pembaca mencermati selain isinya juga sistematika
penyusunan, serta ejaan yang digunakan oleh pelapor Namun jika seseorang menyampaikannya
secara langsung at?u lisan lebih banyak hal yang harus diperhatikan, karen-a terkbdang pelapor
melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya materi yang disampaikan tidaksepenuhnya benar, subra
kurang.jelas diden_gar, intonasinya monoton. atau pilihan kata dan penggunaan bahasa kurang tepat,
dan sebagainya. Oleh karena itu kiia perlu memberikan kritik dan saran demi perbaikan.

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatrkan dalam menyampaikan kritik terhadap suatu pernyataan.
1. Ungkapkan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami

? Tunjukkan dengan jelas bagian apa yang menjadi kekurangan atau kesalahannya.
3. Gunakan argumen yang masuk akal.
4. Yang ditolak adalah pendapatnya, bukan orangnya.

I Menghilangkan.rasa sentimen, kurang senang, jengkel, dan lain-lain ierhadap orang berpendapat.
6. Berikan jalan keluar dari kesalahan atau kekurangan yang disampaikan, dalam Oentuf sarbn.
Contoh penyampaian kritik dan saran terhadap suatu laporan.
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. Laporan yang Saudara sampaikan tadisangat bagus. lsinya sudah lengkap dan sesuaidengan
tugas yang diberikan. Sayangnya dalam menyampaikan tadi, intonasinya terlalu monoton, dan
masih banyak kata-kata yang kurang saya pahami karena banyak menggirnakan kata-kata asing.
Sgrgn saya, sebaiknya intonasi dalam penyampaian laporan disampiikan secara varlatif agir
tidak membosankan dan kata-kata asing yang Saudara gunakan adalah kata-kata yang memang
lebih dikenalatau memang lebih praktisdaripada menggunakan artilndonesianya. Ter'ima kasihl

Contoh laporan lisan:

Sejuta Warga Tak Terima Kartu Pemilih
Bekasi-Sebanygk 1 .215.933 kartu pemilih tidak disalurkan kepada warga kota Bekasi. Menurut

anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Hendy lrawan, waktu pendistribusian sangat ter,batas.
Kartu pemili!, ujqrlVa, baru diterima pada Jumat lalu atau terlambat dua hari, "sekirang sudah

mepet. Petugas kami konsentrasi menyiapkan kebutuhan teknis pemilihan," Kata Hendy-kepada
wartawan.

, . .Menuru! He1dy, banyak kartu pemilih warga Kota Bekasi terkirim salah alamat." Tidak mungkin
lag i k_am i melaku kan perbai ka n ka rlu pem il i h, "-ujarnya.

. . .S!rPry" yarg? Kota Bekasi tetap menyalurkan hak pilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat
hari ini, kata Hendy, Komisi Pemilihan Umum mengijinkan para pemilih memakai surat undangan
pemilih (CG) yang telah dibagikan pada awatAprit.

Hendy memprediksi angka partisipasi pemilih maksimal tercepat 60 persen. Alasannya,
sosialisasi hanya dilakukan dua kali.'lPilkada Kota Bekasisaja kami melakukah sosialisasi5S k'ali;
tetapi partisipasi hanya 65 persen." kata Hendy.

_ Di Kota Bandung, lebih dari 1000 warga belum memperoleh karlu pemilih. Perusahaan Umum
Percetakan Negara di Jakarta terlambat mengirimkan kartu pemilih. "Kartunya baru datang Jumat
sore, 11 April 'kata deden Sofyan, staff Kelompok Kerja Logistik Komisi P-emilihan Umim Kota
Bandung, kemarin.

. 
Menurut Deden. pihaknya sudah menghubungi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sejak kemarin

pagi, namun surat pemilih belum ju_ga diambil. Para pemilih yang belum mendapat kaitu pemilih,
Malabar dan Cijagra di Kecamatan Cibadak dan pasteur.

Heri Sapari, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, mengakui keterlambatan
pengiriman kartu pemilihan. Dia berjanjisemua logistik pemungutan suara kemarin sudah terkirim.

.9?,!.qgn"l lqqi.tlir sampai hari ini (kemarin)sudah terkirim, "I;arnya. HAMLUDDTN I ERTCK p.H 
I

MARIAHASUGIAN

Koran Tempo Minggu, 13 April 2008
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LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!
Berikan kritik dan saran pada laporan lisan di atas!

UII KOMPETEN'I I
al

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah yang menjaditopik pembicaraan laporan lisan di atas?

Jawab:
Berapakah jumlah karlu pemilih yang tidak disalurkan kepada warga Kota Bekasi?

Jawab:
Siapakah Hendy lrawan?

Jawab:

2.

J.

4.

5.

6.

7.

B.

o

10.

Mengapa kartu pemilih tersebut tidak disalurkan?

Jawab:
Apakah upaya yang dilakukan agar warga Kota Bekasi tetap dapat menyalurkan suaranya?

Jawab:
Bera pakah p 

f e.ql!n! ? Lgli p. q{ 
Q,i 

pa.si pem i I i h m-e n u rut H e ndy?

Jawab: '

Ber:apakah jumlah warga Kota Bandung yang belum memperoleh kartu pemilih?

Jawab:
Mengapa di Kota Bandung juga banyak warga yang belum memperoleh kartu pemilih?

Jawab:
Siapakah Deden Sofyan?

Jawab:

B.

Daerah mana saja di Bandung yang belum memperoleh kartu pemilih?

Jawab:

BERBICARA
Menyampaikan lntisari Buku

Jika kita membaca sebuah buku, pasti yang utama adalah mencari isi atau maksud dari apa

yang kita baca. lni berarti kita mencariintisaridari buku.

Dalam pelajaran ini, Anda diharapkan mampu:

1. Mencatat hal-hal penting dari isi buku.

2. Menyampaikan hal-hal penting tersebut secara lisan.

AgarAnda dapat melakukannya, maka dalam penyampaian intisari dari karya nonfiksi yang

telah Anda baca, haruslah menggunakan kalimat efektif.

Kalimat efektif ini adalah kalimat yang langsung pada pokok masalah. yang artinya tidak berbelit-

belit. Susunan kata-katanya runtut, pilihan katanya tepat, dan dinyatakan dalam kalimat-kalimat

yang pendek.

Untuk menghasilkan kalimat yang efektif, syaratnya adalah sebagai bertkut.

1. Pilihan kata-kata yang sudah dikenal.

2. Terdapat subjek dan predikat yang jelas.

3. Gunakan kalimat yang singkat tetapijelas.

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakukan perintah be rikutl
Bacalah sebuah buku di perpustakaan buku sekolahmu, kemudian tuliskan intisari buku tersebut!

t

i
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apakah tujuan seseorang membaca suatu buku?

Jawab:
2. Pernahkah Anda menemukan sesuatu yang menarik ciari buku? Tuliskan lral nrenarik tersebutl

Jawab:
Apakah judul buku yang paling Anda sukai dan pernah Anda baca?
Jawab:

urr KoMpiiexr i Rfr
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Tuliskan intisari dari buku yang Anda sukai tersebut!
Jawab:

4.

5.

6.

Apakah yang dimaksud kalimat efektif?
Jawab:
Bagaimanakah ciri-ciri kalimat efektif?

Jawab: __
Sebutkan syarat untuk membuat kalimat efektif!

Jawab:

c.

B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat yang tidak berbelit-belit!

Jawab:
Jelaskan mengapa seseorang dalam menyampaikan intisari buku yang telah dibacanya harus

menggunakan kalimat yang efektif!
Jawab:

10. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikutl

a. konvensional

b. mayoritas

Jawab:

c. tradisional

MEMBACA
Membaca Nyaring Teks Pidato dengan lntonasi yang Tepat

Berpidato adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan
pikiran. baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Pidato atau sambutan inidlsampaikan oleh

seseorang pada acara-acara tertentu, misalnya pada acara pernikahan, perpisahan disekolah atau

acata-acata perin gatan hari besar.

Selain menyusun naskah pidato dengan sistematis dan memilih bahasa dan isiyang menarik
bagi pembacanya, seseorang yang berpidato (orator) harus dapat menyampaikannya dengan teknik
dan penampilan yang menarik dan meyakinkan. Untuk itu seorang orator harus menentukan metode
apakah yang akan digunakan dalam menyampaikan pidato.

Salah satu metode berpidato yang paling sering digunakan oleh orator adalah dengan cara
membacakan teks/naskah pada saat berpidato. Sebelum berpidato, seseorang harus menguasai
isinya terlebih dahulu sehingga walaupun dalam pelaksanaan tinggal membacakan teks/naskah
yang dibawanya, orator bisa menyampaikan dengan baik tanpa harus terpaku pada naskah. Jika hal

ini terwujud maka teks pidato akan dapat dibaca dengan leluasa, rileks dan komunikatif.
Berpidato yang baik tentu harus memilih metode yang baik. Metode-metode berpidato yang

baik dapat dibagi menjadi berikut ini:

1. Metode naskah, yaitu berpidato yang mengandalkan pada naskah. Metode inidipakai biasanya
dalam pidato-pidato resmi, pidato di televisi atau di radio.

2. Metode menghafal, yaitu metode berpidato yang direncanakan jauh hari sebelumnya. Metode
ini biasanya akan membosankan bagi pendengarnya.

3. Metode impromptu/serta-merta, yaitu metode berpidato berdasarkan kebutuhan sesaat. Oleh
karena itu, metode ini tanpa ada persiapan sebelumnya, sehingga hasilnya akan kurang
maksimal.

4. Metode ekstemporan (catatan kecil), yaitu metode berpidato yang direncanakan dengan
menggunakan catatan kecilsebagai intidan rangkaian pembicaraan yang akan disampaikan
kepada pendengarnya.

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Keempat metode ini saling melengkapi. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan

kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, sebagian orang yang kreatif justru menggabungkan
berbagai metode berpidato di atas untuk menarik simpati pendengarnya.

Maksud dan tujuan berpidato antara lain sebagai berikut:
1. Mendorong/memberisemangatpendengarnya.
2. Meyakinkanpendengarnya.
3. Menginginkanreaksidaripendengarnya.
4. Memberitahukan/menginformasikan pendengarnya.

5. Menyenangkandanmenghiburpendengarnya.
Dalam menyampaikan materi pidato diperlukan strategi penyampaian yang baik untuk menarik

simpati pendengarnya. Teknik penyampaian pidato yang baik adalah sebagai berikut.

1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami pendengar,

2. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang mempermudah pendengar dalam memahami konsep
yang abstrak apabila diperlukan.

3. Memberi penekanan dengan cara mengadakan variasidalam gaya penyajian.

4. Mengorganisasikan materi sajian dengan urut dari hal mudah ke hal yang sulit dan lengkap.

5. Menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan.

6. Program atau materi disajikan dengan urutan yang jelas.

7 . Berikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama sajian maupun pada akhir sajian.

B. Gunakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal yang penting.

9. Kejelasan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat agar pendengar tidak bosan atau terkesan
monoton.

10. Membuat dan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman pendengar, minat
pendengar, atau sikap pendengar, jika diperlukan.

11 . Menggunakan nada suara, volume suara, kecepatan bicara secara bervariasi.

1 2. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi Anda dengan pendengar.

Contoh teks pidato:

Assalam ualaikum warah matullah i wabarakatuh
Yang saya hormati Bapak dan lbu Guru berserta staff karyawan SMATunas Bangsa. Marilah

kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, pada hari

ini kita dapat memperingati hari Sumpah Pemuda, untuk melaksanakan upacara bendera.
' Bapak-ibu guru dan temanteman yang berbahagia, B0 tahun yang lalu, bangsa kita terutama
para pemuda di seluruh Tanah Air lndonesia, mengadakan suatu konggres pemuda. Konggres

tersebut menghasilkan 3 kesepakatan atau 3 tekad yaitu:

1. Bertanah air satu yaitu Tanah Air lndonesia.
2. Berbangsa satu yaitu Bangsa lndonesia.
3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu Bahasa lndonesia.

Hadirin yang berbahagia ....
Dengan berpegang pada tekad yang ketiga "menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu Bahasa

lndonesia", kita sebagai penerus bangsa ini haruslah dapat melestarikan Bahasa lndonesia dengan

cara menggunakan sebaik-baiknya serta mengembangkannya melalui berbagai kegiatan yang

berhubungan dengan Bahasa lndonesia,
Untuk itu, teman{emanku yang berbahagia . mulai siang nanti selama 2 hari setelah pulang

sekolah, kita laksanakan lomba kebahasaan Lomba tersebut diantaranya pidato, mengarang,

membaca cerpen dan puisi.

lbu-bapak g uru yang saya hormati dan teman-teman sekalian . .. .

Saya sebagai ketua pelaksanaan lomba bulan bahasa, memohon kepada semua pihak, baik

sekolah maupun teman-teman. Dukunglah kegiatan ini, agar dapat rnembuahkan hasil yang besar
manfaatnya bagi kita semua, terutama peningkatan kreativitas siswa secara khusus dan
perkembangan Bahasa lndonesia dalam upaya melestarikannya. Kita harus dapat lebih baik dalam
penggunaan Bahasa lndonesia, jangan sampai terkalahkan oleh orang asing yang lebih mampu
menggunakan Bahasa lndonesia ini.

Dukung kreativitas, sukseskan bulan bahasa ....
Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan, mohon maaf jikaada katayang kurang

berkenan.

Wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh
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LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!

Secara bergantian bacalah teks pidato di atas dengan nyaring dan intonasi yang tepat!

Al tgal
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan yang dimaksud berpidato!

Jawab:
2. Di mana pidato biasa disampaikan?

Jawab:

3. Sebutkan macam-macam metode berpidato!

Jawab:
4. Jelaskan yang dimaksud metode impromptu!

Jawab:

6. Kapan contoh pidato diatas disampaikan?
Jawab:

7 . Dalam kegiatan apa pidato tersebut disampaikan?
Jawab:

B. Sebutkan 3 kesepakatan (3 tekad)yang dihasilkan dalam konggres pemuda!

Jawab:
9. Kegiatan apa yang akan diadakan untuk memperingati Sumpah Pemuda?

Jawab:
10. Apa saja isidarilomba kebahasaan tersebut?

Jawab:

D" MENULI'
Menulis Laporan Diskusi dengan Melampirkan Notulen dan Daftar Hadir
Laporan adalah karangan yang dibuat setelah melakukan pengamatan, percobaan, penelitian, diskusr

rapat/seminar. Laporan merupakan pertanggungjawaban secara tertulis, yang kita laporkan adalah
fakta yang menyangkut semua aspek kegiatan.

Fungsi laporan adalah sebagai berikut .

1. Sebagai sumber informasi, baik perorangan maupun badan.
2. Sebagai pertanggungjawaban seseorang/kelompok kepada badan yang memberi tugas

kepadanya.

3. Sebagaibahan pengambilan suatu keputusan.
Berikut ini syarat laporan yang baik.

1 . Logis (laporan disusun berdasarkan argumen/penalaran yang dapat diterima).
2. Sistematis (laporan disusun urut).

3. Obyektif (laporan disusun berdasarkan fakta, data yang ada).
4 Terbuka (laporan yang disusun dapat diuji kebenarannya dan dapat diubah bila ada pendapat

baru r,

5 Santun (laporan yang disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga
mencerminkan orang terpelajar).

Laporan diskusi harus singkat, jelas, terperinci, dan lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan pihak penerima laporan dalam menangkap kandungan pokok laporan. Sementara itu

isi laporan sebaiknya mencakup hal-hal penting penyelenggaraan diskusi. Hal-halyang lazim terdapat
dalam laporan diskusr adalah badan penyelenggara, tempat, waktu penyelenggaraan, tujuan, dan

rumusan diskusi

f il::,1:iiliii:i:,i:i,r :ll1:!.ii:i.rr$1i riri: . r
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Secara terperinci, unsur-unsuryang harus ada dalam laporan hasildiskusiadalah sebagai berikut.

1. Pendahuluan, yang terdiri atas:
a. Latar belakang pelaksanaan diskusi,
b. Tujuan diskusi,
c. Langkah-langkahpersiapan.

2. Uraian pelaksanaan,terdiriatas:
a. Tempat dan waktu,
b. Peserta,
c. Prosesijalannyadiskusi,
d. Rumusanhasildiskusi.

3. Penutup, yang terdiri atas:
a. Kesimpulan,
b. Saran-saran.

4. Lampiran

rPerhatikan laporan diskusi yang lengkap dengan unsur-unsurnya berikut ini!

: LAPORAN KEGIATAN DISKUSI

s o L u s r p EN c E MARTATfi 
'rrr 

c xu ru onN AKr BAT
LIMBAH RUMAHTANGGA: Diselenggarakan oleh:

i Mahasiswa PencintaAlam FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
'l Juni2007

: BAB I PENDAHULUAN

, A. Latar Belakang Pelaksanaan Diskusi
. Perkembangan iptek di berbagai bidang membuat perubahan di berbagai sektor kehidupan,
! khususnya lingkungan dan tatanan kehidupan, peradapan manusia, serta nilai-nilai budaya bangsa di

: lndonesia.' 
Perubahan tersebut berimbas pula pada masalah-masalah lingkungan, baik skala besar maupun

skala kecil, seperti rumah tangga. Keengganan warga mengolah sampah rumah tangga kadang kala
berakibat fatal pada pencemaran lingkungan, Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang tepat untuk
mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga.

Di lndonesia, pencemaran lingkungan sudah menjadi masalah yang besar sehingga
mengakibatkan terjadinya polusi dan perubahan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, khususnya
untuk sadarterhadap kebersihan lingkungannya. Pola kehidupan masyarakat kita sedang berubah
dan bergerak dariagraris menuju masyarakat industrial, daritradisional-statis menuju modern-dinamis,
dari nilai lokal-daerah menuju nilai global-universal, dari keseragaman menuju keberagaman, dari

satu nilai menuju serba nilai. lnilah wajah masyarakat kita yang sedang berubah akhir-akhir ini sebagai
konsekuensi logis dari berlangsungnya era globalisasi dunia.

Fenomena-fenomena perubahan transformasi sosial budaya dan lingkungan tersebut di atas
tidak dapat dihindarkan lagi. Merujuk fenomena-fenomena di atas, maka dalam rangka memperingati
hari.

Bumi se-Dunia tanggal 'l Juni, Mahasiswa Pencinta Alam FKIP UNS bekerja sama dengan
Pusat Studi Lingkungan Hidup, menyelenggarakan diskusi. Kegiatan diskusi ini diharapkan dapat
menjadi media ekspresi, dan berkolaborasi antara masyarakat pencinta, pemerhati, dan para ahli
lingkungan untuk memadukan aneka pemikiran dalam upaya mewujudkan solusi pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh sampah rumah tangga.

3. Tema

Solusi pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga
Subtema:
1. Ada apa dengan limbah rumah tangga?
2. Pemanfaatan teknologidalam mengolah limbah rumah tangga.
3. Penanganan limbah rumah tangga yang efektif
4. Pemasyarakatan teknik pengelolaan limbah rumah tangga.
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Limbah rumah tangga dan penanganannya. i
Peran media cetak dalam pemasyarakatan sadar lingkungan dan solusi penanganan limbai' i{
rumah tangga. I

C. 1-ujuan

1 . Menghimpun gagasan, pikiran, pendapat mengenai solusi pencemaran lingkungan akibat limbai'
rumah tangga serta implikasinya terhadap kesehatan lingkungan.

2. Memperoleh informasiaktual mengenai pengelolaan limbah rumah tangga dari pencinta, pemerhatr

dan ahliiingkungan.
3. Mlemperoieh masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar

penanganan limbah ruman iangga Iebih efektif.

D. Manfaat Diskusi
Diskusiinidiharapkan dapat diperoleh hasilyang efektif daripara ahlilingkungan dalam pengelolaan

limbah rumah tangga yang serng mengakibatkan pencemaran lingkungan.

BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL DISKUSI
A. Pelaksanaan

1" Topik Diskusi oan Pembicara

/_

Daiam ciiskrsi lni ditampilkan pembicara utama berikut.
a. i','jr Jonn Custer (SlL-lnternational-lndonesia)

Sclusi Efektif Penangganan Limbah Rumah Tangga"
b Dr rer nat. Sadjidan, M.Si. (Ketua Prodi Biologi Pascasarjana UNS)

Pengolahan Limbah Rumah Tangga dalam Perspektif Lingkungan Hidup"
. Drs Sugiyanto, M.Si.,M.Si. (Dosen Lingkungan Hidup Pascasarjana UNS)

''lmplementasiTeknik dan Strategi penanganan Limbah Rumah Tangga di Masyarakat"

Pesefta
a. Guru IPS dan BiologiSMP dan SMA.
b Kepala sekolah SMP dan SMA
c, Mahasiswa S-1, S-2, san S-3 Geografi, Biologi, dan Kehutanan
d Dosen GeoErafi, Biologi, dan Kehutanan
e, PemerhatilingkunganHidup
f Penelitidan praktisi lingkungan hidup
g. Mahasiswa Pencinta Alam

Waktu dan Tempat
Diskusi ini dilaksanakan diAula FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. lr. Sutami

No. 36 A pada 1 Juni 2007 pukul 08.00 sd. 16.00 WlB.

Penyelenggara
Mahasiswa PencintaAlam FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

3.

Hasii Diskusi
1 Peserta

Peserta dalam diskusitanggal '1 Juni 2007 telah memenuhitarget karena diikutioleh sekitar
250 peserta. Padahal target semula ditargetkan hanya 150 peserta. Oleh karena itu, diskusi ini
dianggap telah mencapai target.
Pelaksanaan Diskusi

Diskusi ini dibuka oleh Pembantu Dekan Tiga FKIP Universitas Sebelas Maret, Drs. Amir
Fuady, M.Pd. Pelaksanaan diskusi sangat menarik dan apresiatif, baik dari pembicara dan
peserta. Ketiga pembicara menyampaikan berbagai materi mengenai solusi pencemaran
iingkungan akibat limbah rumah tangga. Oleh karena itu, para peserta pun sangat antusias
mengikuti diskusi ini.
Kendala-kendala

Ada sedikit kendala terkait dengan LCD, akan tetapi dapat diatasi dengan baik.

BAB III PENU-iUP
A. Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan diskusi ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Simpulan
diskusi ini adalah bah'"va limbah rurnah tangga harus dikelola secara baik dengan memanfaatkan
teknologi sedei-hana. Dengan demikian tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal

5

4.

\24

I

4
{

I-l

-{

I



J Saran
Berdasarkan hasil diskusi selanjutnya, disarankan bahwa:

1. Diperlukan diskusi lebih tanjut dengan mendatangkan berbagi pihak untuk memperoleh hasil

pemikiran yang lebih luas;
2. Dilakukan persiapan yang lebih maksimal.

Demikianlah laporan k'egiaian diskusi. Semoga bermanfaat dan segala kekurangan dan kelemahan

dalam kegiatan iniiliharapkan menjadi pengalaman yang berharga untuk kegiatan selanjutnya.

l.
l

l;
l;

:

Surakarta, 5 Juni 2007
Ketua Panitia,

Ttd.

M. Yuma Arridhwan Adiputra
NrM K12006009

Dikutip dari: Bahasa dan Sastra lndonesia untuk

Melampirkan Notula
Notula merupakan catatan singkat mengenaijalanny..a persidangan (rapat) ataupun diskusi serta hal-

halyang dibicarikan dan diputuskln. Notula tidak memilikiformat yang standar. Hal ini tergantung pada

kes'epakatan organisasi yan g menyelen ggarakan acara notula tersebut.

Pola Penulisan Notula yang Lengkap
Dalam diskusiyang bdrsifit resm-i, bibsanya ada seseorang petugas yang membuat catatan mengenai

jalannya diskusi sbcaia keseluruhan. Petug-as tersebut disebut notulis dan catatannya disecut notula

iada jriga yang menyebut notulen). Seorang notulis yang baik harus memiliki kecermatan oan repandaian

dalam memilih dan inengikutijalannya diskusi atau seminar secara keseluruhan.

Adapun unsur-unsur yang harus dicatat notulis adalah sebagai berikut.

1. Nama diskusi
2. Tempat dan waktu diskusi
3. Pemandu diskusi
4. Penyaji/pembicaradiskusi
5. Jumlah peserta yang hadir
6. Materi pokok diskusi
7. Permasalahan yang dihadapi
8. Penanggulanganmasalah
9. Saran din ,sltan peserta

10. Kesimpulan diskusi
11. Nama dan tanda tangan notulis.

Berdasarkan laporan hasildiskusiyang dituliskan diatas buatlah notula dengan meng_gu:-:aKan format

di bawah inil Saliniah format tersebui daiam buku tugas Anda! Selain menggunakan fci-'-ral tersebut,

Anda juga bisa menggunakan format lain.

Notula Diskusi

usl

Tempat dan waktu
Penyaji/Pembicara
Moderator

Acara
1. Pembukaan

2. Penyajian

3 Tanya-Jawab

4. Saran peserta

5. Simpulan diskusi

Notulis.

(nama siswa)

;:
i..
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Melampirkan Daftar Hadir
Menuliskan laporan diskusijuga diberi lampiran daftar hadir atau biasa disebut presensi. Daftar ha: -

sebagai bukti banyaknya peserta yang hadir dalam suatu diskusi. Daftar hadir biasanya dibuat (ang( 
=.untuk lampiran laporan pertanggungjawaban. Tidak ada format standar dalam membuat daftar ha: -

Format tergantung dari instansi atau lembaga yang mengadakan diskusi.
Berikut ini contoh format yang bisa digunakan dalam penulisan daftar hadir/presensi.

PRESENSI/DAFTAR HADIR DISKUSI
Tema:

Sosialisasi dan lmplementasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendididkan

Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah
Kamis, 5 Mei2007

No. Nama Peserta Diskusi Nama instansi
yang Mengutus

Tanda Tangan

1.

2.

1

2

Tugas Kelompok
t-a ku kan perintah berikut!
Buatlah suatu diskusi mengenai "Bahaya merokok", kemudian buatlah laporan hasil diskusitersebut

t--

--nu ullKoMpETENfl4 ..r,4*. .' A, ilt t

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apakah yang dimaksud laporan?

^ r,^ n

Jelasxan fungsi laporan IZ-

Seburxan syarat laporan yang baik!
J aiva b

Sebutkar ! i- sur-u nsur laporan diskusi!
llrrrr^

Apakah i,ang cimaksud notula?

b. Jeraskan yang :rmarsud notulisl
Jar,vab .

Bagaimanaxah no:.ris yang baik?
Jawab

Sebutkan uiSUr-!nSrr y'ang drcatat dalam notulis!
Jawab:
Apakah yang dimaxsud presensi?

Jawab:
10. Mengapet daftar hadir harus dibuat rangkap?
, Jawab:

{.26 i# Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal

u.

9.



,:- A. Pilihlah a, b, c, d atau e pgda jawaban yang paling tepat!

1. Jika kita menyampaikan intisari dari hasil
membaca buku nonfiksi, kita harus
menggunakan kalimat efektif, Di bawah ini

yang tidak termasuk kalimat efektif adalah

; i -eurr KoMPETENT o*rro ,or -, 7 -lrl

Kalimat cenderung panjang agar lebih
jelas.

b. Mengandung subjek dan predikat
secara jelas.

Menggunakan pilihan kata yang tepat,
dan sudah dikenal.

Makna yang dikandung pada kalimat
tersebut jelas.

Menggunakan ejaan atau tanda baca
yang benar.

2. Aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan
penyampaian intisari buku nonfiksi secara

lisan adalah ....
a. Ungkapkan sekeras-kerasnya, agar

pendengar dapat memahami
maksudnya dengan jelas.

Gunakan bahasa yang singkat dan
tidak perlu memperhatikan ejaan dan

pelafalan, yang penting semua
memahaminya.

Penampilan yang baik adalah seperti
kita membacakan puisi dengqn teknik
berdeklamasi, agar lebih menarik.

Berikan semua pernyataan yang ada

dengan penekanan-penekanan.

e. Sampaikan intisaridengan sistematis.

3. Di bawah ini beberapa hal yang harus

diperhatikan jika mengkritik pendapat/
pernyataan orang lain, kecuali ....
a. Gunakan argumen yang logis.

b. Tunjukkan bagian yang menjadi
persoalan yang dikritik.

c. Kita tidak perlu melihat siapa yang

berpendapat.

d. Jalan keluar sebagai saran dari
kritikan tidak perlu diberikan.

e. Hilangkan emosiatau prasangka.

4. Di bawah ini yang tidak termasuk metode
pidato adalah ....
a. metode membaca naskan

b. metode mendengarkan

7.

metode im prom ptu/serta merta

metode menghafalkan

metode ekstemporan

5. Di bawah ini hal-hal yang harus dilakukan

. seorang orator sebelum membaca naskah
pidato di depan para pendengar, kecuali {

!

a." memahami isi dan maksud naskah ,

b. melakukan pemenggalan atau.
penjedaan dengan tanda-tanda pada '

naskah
c. menyimpulkan intisari pidato i

d. membaca dengan intonasi dan.
tekanan yang tepat sebagai latihan '

sebelum membaca yang sesungguh-
nya

e. membuat garis besar agar penyam-
paian lebih mudah.

Keunggulan dari metode membaca teks/
naskah pidato, jika dibandingkan dengan
metode yang lain adalah ....
a. lntonasi lebih baik, karena sudah t

silakukan penjedaan sebelumnya. :

b. Semua hal yang ingin disampaikan .
dapat tersampaikan dengan lengkap ,'

tanpa harus mengingatnya. :
c. Pilihan kataldiskusinya lebih baik, ,

karena sudah disusun sebelumnya. ,.

d. Lebih komunikatif, sehingga'
pendengar lebih senang
mendengarkannya daripada dengan .

metode yang lain.
e. Ekspresi wajah dijamin lebih baik. I

karena sudah belajar sebelumnya, ,

Pidato yang baik terdiri dari bag;an-5.n,rn
yaitu....
a. pendahuluan - isi- penutup

b. pengantar- pendahuluan - penutup

c. pendahuluan isi uraian
kesimpulan

d. pengantar- penghubung - isi- uraian

e. pendahuluan - uraian - penghubung

- isi

B. Kegiatan yang termasuk tugas notulis
adalah....
a. mencatat jalannya rapat serta hasil-

hasil yang dicapai
b. mempersilahkan peserta rapat untuk

berpendapat
c. menilai pendapat yang bagus dan

yang kurang bagus
d. mencatat pendapat yang baik dan

bisa diterima
e. ikut mendukung pendapat yang masuk

akal

c.

e.

c.

d.

c.

d.

e.
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10.

Di bawah ini yang bukan unsur dalam
laporan diskusi adalah ....

a. waktupenyelenggaraan
b. tempat
c. tujuan
d. badan penyelenggara

e. struktur

Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga kita
dapat melaksanakan acara "Bersih Desa"
yang diadakan pada hari Minggu pagi ini.
Kutipan di atas merupakan teks pidato
bagian....
a. pembukaan

b. penutup
d akhir
e, kesimpulan

c. isi

Suatu pidato akan berhasil baik bila
dilakukan persiapan-persiapan berikut ini,

kecuali ....
a. membuat kerangka pidato

b. mengumpulkan bahan

c. memilih masalah yang tepat
d. menyampaikan dengan menarik
e. menghargai perbedaan pendapat

Laporan hasil diskusi dibuat oleh ....

a, panitia

b. pihak yang beruvenang

c, pelaksa"a harian
,.J ^^*^,^^.^u. Ptr r -'udrd

Ber K;: "i termasuk tugas moderator,
kecuali
a. r"re nr'3p(3n naskah diskusi
b n'er"3-,<a drskusi
c. l.re .i Tculkan hasil diskusi
d mer:a:J. alannya diskusi
e rne'-:-:: s<usi

Di ba,.,ra^ - .,3"3 bukan teknik penyajian
berp Ca:: , a^: 3a k adalah ....

a ca-as: - -:=^ o :ahami
b ne -l j-':. 

=- 
::rroh dan ilustrasi

c. menva (ai- c.3g:an'r yang jelas
d. memberi Ee:e(anan dalam gaya

penyajian

e. menggu nakan kata-kata yang
berlebihan

15. Sikap yang paling baik untuk
menyampaikan komentar adalah ,...
a. sopan d sok tahu
b. sombong e. semaunya
c. angkuh

ti|t3jlr{illllVrrli}ef:IJ? !.r i

Bagian penutup teks pidato bertema
Tenaga Kerja lndonesia yang paling tepat
adalah ....
a. Terima kasih atas kerja sama Anda.

jangan lupa untuk jasa-jasa kamiyang
telah memberangkatkan saudara-
saudara.

b. Saya mengajak Saudara semua untuk
mengikutijejak warga kita yang sudah
diluar negeri.

c. Demikian pidato saya, semoga
Saudara-Saudara mendapatkan hasil
yang maksimal di negeri orang dan
selalu diberi kesehatan dan
keselamatan sampai pulang ke
lndonesia.

d. Akhirnya, saya menghimbau pikirkan
kembali kalau Anda akan ke luar
negeri.

e. Akhirnya, saya tutup pidato saya.

Teknik berpidato di depan publik yang
efektif adalah .. . .

a. berteriak sekeras-kerasnya agar
pendengar tertarik

b. bersikap sopan, lafal jelas, volume 
-

suara sesuai dengan kondisi, dan
mudah dipahami pendengar

c. acuh tak acuh karena sebagai
pembicara

d. bersikap sombong dan angkuh ',

e. membuat bingung pendengarnla agar :

berpikir

Bahasa yang digunakan dalarn berpidato
sebaiknya ... .

a. baik dan komunikatif
b. benar

c. campuran
d. dipahami
e. ilmiah

Kesimpulan dalam seminar itu adalah
strategi pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan harus mengarah pada
kepentingan pemerintah. lni berarti harus
terbentuk kemitraan usaha antara
pengusaha besar dan pengusaha kecil,
juga antara inpestor asing dan inpestor
dalam negeri.
Dalam laporan hasil seminar tersebut
terdapat penulisan yang tidak tepat, yaitu

a, strategi seharusnya strategy
b. strategi seharusnya sterategi
c. strategi seharusnya seterategi
d. inpestor seharusnya investor
e. inpestor seharusnya infestor

11.

17.

12

13

18.

19.

-J
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20. Bacalah kutipan
dengan saksama!
Saudara-saudara yang saya hormati.

Upaya pemerataan kesempatan
belajar memang menjadi perhatian utama
pemerintah. Pada saat ini, kebijakan
peningkatan mutu pendidikan pada semua
jalur dan jenjang pendidikan menjadi
prioritas program pendidikan. Hal ini
seiring dengan upaya pemerataan
kesempatan belajar, sekaligus dengan
tetap meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan manajemen pendidikan
secara transparan dan dapat dipertang-
gungjawabkan kepada masyarakat.

Kepada seluruh komponen pendidikan,
meliputi kepala sekolah dan rektor, guru
da dosen, tenaga administrasi, siswa dan
mahasiswa, orangtua siswa dan
mahasiswa, atau warga belajar serta
masyarakat peduli pendidikan yang
tergabung dalam Komite sekolah atau
organisasi orangtua mahasiswa, saya
harapkan untuk selalu meningkatkan
profesionalisme sesuai dengan bidang

mencapai tujuan pendidikan seperti kita
harapkan.
lsi pokok naskah pidato tersebut adalah ....
a. Usaha pemerataan kesempatan

belajar dan peningkatan mutu
pendidikan, serta peningkatan
profesional d ibidang masing-masing

b. Usaha pemerataan kesempatan
belajar dan peningkatan efektifitas dan
efisien serta profesionalisme dibidang
masing-masing

c. Upaya peningkatan mutu pendidikan
dan harapan agar meningkatkan
profesionalisme dibidang masing-
masing

d. Kebijakan pemerataan dalam
pendidikan dan harapan kepada
seluruh komponen pendidikan agar
selalu meningkatkan profesionalisme
dibidang masing-masing

e. Pemerataan kesempatan belajar,
peningkatan mutu pendidikan dan
profesional merupakan tugas
pemerintah

c.

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar! ..

1. Aktivitas yang dilakukan seseorang u.ntuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran, OaiXi.
direScanakan maupun tidak direncanakan disebut ... . i

2. Ses*eorang yang berpidato disebut ... . ti,.

3. Metode berpidato berdasarkan kebutuhan sesaat disebut metode ... . i4. Metode berpidato menggunakan catatan kecir disebut metode .... i
5. Laporan yang logis disusun berdasarkan .... 

'6' Karangan yang dibuat setelah melakukan pengamatan, percobaan, penelitian, diskusi/rapat/ ;

i

B. Catatan singkat mengenaijalannya persidangan (rapat) ataupun diskusi disebut .... i! - r--.--. ,,l,vr I \r et/q(/ q\qu}/ur I ur.^uot vt-Euu( ... . :...9. Orang yang menulis notula disebut.... ?':

t.'10. Mengungkapkan kritikan harus menggunakan bahasa yang ... . 
iJawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! .-,

1 ' Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik terhadap suatu pernyataan! .

Jawab:

2.

4.

Apakah yang dimaksud kalimat efektif?
Jawab:

M"nOrn

Jawab:

Apakah yang dimaksud berpidato?

Jawab:

'::elas Xll SMA Smt. Gasal - 
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Zuhal juga mengatakan bahwa untuk
menunjukkan program tersebut,
pemerintah tengah memikirkan berbagai
kebijakan, antara lain menerapkan harga
energi pada nilai riilnya, Selain itu,
pemerintah juga memberikan insentif
perpajakan bagi industri yang mengguna-
kan peralatan yang mampu menghemat
energi. "Akhirnya, memang harus makin
disadari bahwa energi sudah semakin
langka. Tidak tagi berlimpah," tandasnya.
Pokok persoalan yang di perbincangkan
dalam paragraf tersebut adalah ....
a. upaya penghematan energi
b. masalah kebijakan pemerintah

c. pemberian insentif perpajakan

d. pemanfaatan teknologi hemat energi
e. kelangkaan energi yang pernah

berlimpah

Nama Pak Mujair (1390-1957) diabadikan
sebagai nama "ikan misterius" yang
pernah ditemukan oleh penduduk dimuara
sungai Kondang di pesisir selatan Blitar.
Ahli perikanan Belanda "berkeliling dunia"
untuk menemukan ikan lain yang sejenis.
Usahanya tidak sia-sia. Dia tidak habis
mengerti mengapa ikan misterius itu
bermukim di Mozambik Afrika Timur?
Bagaimana ikan Afrika yang hidup di air
tawar itu mengarungi samudera luas unluk
bermigrasi ke Pulau Jawa sulit dijelaskan.
lnformasiyang diperoleh dari penggalan di
atas adalah....
a. Pak Mujair memang tokoh misterius
b. Belanda gemar mempelajari ikan

mujair
c. Mujair diabadikan sebagai nama ikan
d lkan mujair hidup dan produktif di air

tawar
e. Saudara ikan mujair tersebar di

seluruh dunia

Hampir semua sektor dibangun. Tidak
hanya di kota, di desa pun pembangunan
dilakukan. Hasilnya dapat dirasakan. Taraf
pendidikan meningkat. Bahkan
pertumbuhan ekonomi pun pernah
mengagumkan dunia internasional ....
pembangunan masih berkutat pada
kepentingan segelintir manusia bukan
pada kepentingan rakyat.
Kata pengbubung yang tepat untuk
merangkaikan kalimat dalam paragraf di

,rt:rrr\r.1ia,.ll1rqe,*ra.1qei.r:s1r:q..}:;::i:3.t!:li;:lli::::i:;i:irjiiq4+?{

Perhatikan contoh notulen dibawah inil
NOTULEN RAPAT

Pelaksanaan

1. Pemimpin rapat memberi pengarahan

2. Pembahasan masalah (tanya-jawab)

a. Sdr. Hasnah menanyakafl .........;.
b. Sdr. Dodi menanyakan ...,...........
c. Sdr. Samin mengusulkan ............

3. Rapat ditutup dengan doa pukul 12.00

4. 09.30 pemimpin rapat membuka rapat
5. Pemimpin rapat menyampaikan

masalah yang akan dirapatkan, antara
lain:

a

b

c.

6. Pemimpin rapat membacakan
keputusan rapat, antara lain:

a.

b.

c.
d,

Urutan notulen rapat yang tepat adalah ....

a. 4, 5, 1, 2, 6, 3 d. 1,6,4,5.2,3
b. 2. 5, 1, 6 3. 4 e. 4, 1,5,2,6.3
c, 1.4,5,2,6,3
Seseorang ingin menyampaikan ceramah
di depan ibu-ibu PKK tentang pemberian
ASI kepada bayi.
Kalimat pembuka ceramah yang paling

tepat sesuai dengan ilustrasi di atas
adalah....
a. lbu-ibu yang terhormat, perlu lbu-ibu

ketahui bahwaASl itu sangat baik bagi'

bayi dibandingkan susu bubuk atau
pun susu kaleng yang mahalharganya.

b. Selamat pagi iUu-iOu. Saya hadir di ,

hadapan lbu-ibu saat ini untuk i
mernberikan penletasli p;ril;;; ?
ASI kepada bayi dan manfaat bagi
bayidan ibu.

c. Selamat pagi lbu-ibu, amatlah penting

seorang ibu memberikan ASI kepada

5.

bayinya, oleh sebab itu di sini saya fi
akan menjelaskan manfaat ASI $

atas adalah .... 
e.a. hanya saja d. walaupun begitu

b. sementara itu e. oleh karena itu
c. maka dari itu

tersebut
lbu-ibu yang berbahagia, bersyukurlah
kaum ibu yang diberiASlyang cukup
oleh Tuhan kaiena ia dapai mencukupi I
kebutuhan yang diperlukan bayinya. i
Selamat pagi lbu-ibu, lbu-ibu harus
mengetahui bahwa saya di sini ingin
menjelaskan betapa besarnya arti
pemberian ASI kepada bayi.

r*r .d:r1 r. iJ i:{
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Ketua umum Partai Demokrasi lndonesia
Perjuangan (PDl-P) Megawati Sukar-
noputri, akhirnya memaparkan visi politik
dan ekonomi partainya pada tanggal 29
Juli 1999 di DPP Pusat. Opini yang sesuai
dengan peristiwa diatas adalah ....

a. Dengan pengawalan ketat, Megawati
tiba di lokasi pukul 14.05.

b. Dalam pidato politik itu, Megawati
menjanjikan sejumlah agenda
partainya.

c. Bila Megawati terpilih menjadi
Presiden, janji-janjinya akan ditepati.

d. Megawatidicalonkan menjadi presiden
ke-4 Republik lndonesia oleh warga
PDI-P.

e. Tangis Mega diAceh dinilai oleh tokoh
Aceh sudah terlambat.

Saya tertarik akan program khusus studi
bahasa yang saya baca dalam iklan di
harian pagi edisi 13 Maret 1998.
Bagian surat di atas termasuk ....
a. pembukaan d. penutup
b. pemberitahuan e. maksud
c. isi

Pendapat : Agar pembangunan ekonomi
dan peningkatan kesejah-
teraan masyarakat dapat
terlaksana dengan cepat,
perlu dibarengi dengan pe-
ngaturan pertumbuhan pendu-
duk melalui program KB.

Kalimat yang tepat untuk menanggapi
pendapat tersebut adalah ....
a. Pengaturan peftumbuhan penduduk

melalui program KB tidak perlu digali.
b. Menurut saya, apa yang Saudara

kemukakan itu tidak selamanya benar.
c. Hal itu bisa terlaksana apabila

penduduk dipaksa untuk mengikuti
program KB.

d. Saya sependapat dengan apa yang
dikemukakan Saudara penyaji sebab
program KB bertujuan untuk mening-
katkan kesejahteraan masyarakat.

e. Apa yang Saudara penyaji kemukakan
perlu disesuaikan dengan situasi dan
kondisi.

Dalam sebuah rapat, ketua OSIS
mengungkapkan pentingnya peranan
pelajar dalam menciptakan kamtibmas.
Apabila kalian berperan sebagaipeserta rapat
maka cara pengungkapan pendapat yang
sesuai dengan masalah di atas adalah ...,

a. Sebaiknya pelajar dapat berperan aktif
dalam kegiatan siskamling.

b. Kamtibmas dapat terwujud pelajar
asalkan para pelajar tidak lagi
tawuran.

c. Para pelajar harus dapat mewujuc<=-
kesungguhan dalam memba::-
masyarakat.

d. Para pelajar harus dapat memba::-
masya;'akat untuk mewujudKa-
kamtibmas yang baik.

e. Usahakan agar para pelajar tica.
berkelahi di jalan raya.

Sehubungan dengan iklan : Bapak yar';
dimuat di harian 28 Juni 1999, dengan '
saya, Wisnu Pribadi (24 tahun), lulusa-
S1 manajemen Universitas Diponegor:
Semarang, mengajukan lamaran pekerjaa'
sebagai Medical Representatif pac:
perusahaan Bapak.
Bagian surat lamaran diatas merupaka-
unsur-unsur "...
a. pembuka surat, identitas, tujuan sura:

lamaran
b. salam pembuka, isi surat lamara-

identitas pelamar
c. pembuka surat, isi surat lamara-

tujuan surat lamaran
d. pembuka surat, identitas pelama'

lampiran surat
e. salam pembuka, identitas pelama'

tujuan surat lamaran

Pemakaian batubara dinegara kita hingg:
saat ini masih terbatas hanya PLTU d:-
pabrik semen. Teknologi pengolahan da-
kualitas batubara yang dimiliki brs-=

dikatakan masih rendah. Selain bisa diola-
menjadi energi. Dengan teknologi tingS

batubara sudah bisa menghasilkan baha-
baku untuk industri kimia berupa gas

sintesa.
Tema yang dikemukakan pada wacana :
atas adalah ....

a. keterbatasanpemakaianbatubara
b. keterbatasan batubara di negara ki:a

c. keterbatasan teknologi dan dana
d. berbagai pemanfaatan batubara
e. sumber energi dari batubara

Dalam rapat kelas berkaitan denga-
kegiatan karya wisata siswa, seora.:
pesefta memberikan tanggapan. "Sauda'=

ketua, kegiatan karya wisata itu sebena'-
nya hanya menghambur-hamburkan uar;
saja. Sebab kenyataan-nya tujuan eduka:'
kegratan bergeser menjadi kegiata-
berhura-hura."
Kalimat tanggapan yang tepat sesL:
dengan ilustrasi di atas ialah ..."

a. Pendapat Saudara sangat baik, teta:
program ini harus dilaksanaka-
segera.

b. Terima kasih atas tanggapan Sauda-=
atas program kegiatan ini.

12.

13.

14

11.
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Saudara perlu melenqkapi data dan
fakta sehingga tidak asal bicara saja.
Mengapa Saudara sampai rnengata-
kan bahwa kegiatan initidak efektif
Pendapat Saudara akan kami bawa
dalam rapat pleno panitia karya
wisata.

15. (1) Akan tetapidia tidak patah semangat.
(2) Dia terus-menerus mengirimkan karya-

karyanya dengan posisi tetap seperti
itu.

(3) Sayang keadaan tidak juga berubah.
(4) Karya-karyanya yang selalu dia kirim

dengan disertai perangko, terus-
terusan dikembalikan.

(5) Kenyataan ini akhirnya sangat
melukainya.

Kalimat yang menggunakan ragam bahasa
tidak baku adalah kalimat nomor ....

d.4
e.5

Kalimat pembuka lamaran pekei'1aan yang
tepat sesuai iklan di atas adalah .. .

a. Berdasarkan pengumuman di hari*n
Kompas, 9 Septembe;. 2000 saya
ingin melamar di perusahaan ini.

b. Pada tanggal 9 September 2000
perusahaan bapak memerlukan
tenaga Administrasr yarg saya baca
di harian Kompas.
Dalam harian Kompas. 9 September
2000 saya membaca oahwa i
perusahaan yang Bapak pimpin l.

memerlukan tenaga bagian keuangan
Saya memenuhi syarat yang Bapak
inginkan, oleh karena itu saya akan
melamar pekerjaan sebagar tenaga
administrasi.
Saya membaca di iklan bahwa ,,

perusahaan Bapak menrerlukan i
tenaga bagian administrasi, saya
merasa memiliki syarat maka ....

Dengan horniat,
Berdasarkan surat ianraran Bapak
tertanggal 5 Mei 1998, maka d+ngan
menyesal kanri tidak dapat il*i'lcrr:hi
permohonan Bapak fsrnr-ibunQ ternpat
.vartg tsapak inqtnkan bar,t-baru i:i stclah
):a ) eilg txet)etnpal; ... ....
Kalimat yang dicetak miring daiam
penggalan surat balasan lamaran
pekerjaan di atas kurang tepat. Kaiinrat
yang tepat adalah ....
a. Berhubung Bapak agak terlambat

untu k melamar pe!,;erjaan.

b. Sebab tempat yang Bapak i:ai-apilan
sudah ada yang mengisi.

c. Berhubung tempat yang Bapak
harapkan sudah tidak ada iagi.

d. Hal ini disebabkan lowongan ker.la
yang Bapak harapkan sudah ierisi.

e. Sebab lowongan kerla yang Bapak
inginkan sudah diisi o"arg la,n

Bahasa lamaran henCaknya nientenuhi
kriteria sebagai berikut kecuali ....
a. logis
b. baku

d. nruCah dipahami
e menairk/indah

e.

d.

e.

a. 1

b.2
c.3 18.

-l
!

.l
t'

16. Bersama surat ini, kami mengucapkan
selamat dan turut bergembira atas
terpilihnya Dik Mardi sebagai transmigran
teladan tahun ini!
Perbaikan yang tepat terhaciap kalimat
surat diatas adalah ....

a. Melalui surat ini. kami sampaikan
selamat dan turut bergembira atas
terpilihnya Dik Mardi sebagai
transmigran teladan tahun ini.

b. Bersama surat ini, kami sampaikan
ucapan terima dan turut berbahagia
atas terpilihnya Dik Mardi sebagai
transmigran teladan.

c. Dengan surat ini, kami mengucapkan
selamat dan turut begembira atas
terpilihnya Dik Mardi sebagai
transmigran teladan tahun'ini.

d. Dengan melalui surat ini, kami
sampaikan selamat dan turut
bergembira atas terpilihnya Dik Mardi
sebagai transmigran teladan tahun ini.

e. Dalam surat yang kami kirimkan ini,
kami menyampaikan ucapan selamat
dan turut bergembira atas terpilihnya
Dik Mardi sebagai transmigran teladan
tahun ini.

17. Dicari tenaga kerja untuk
1. Bagian keuangan, minimal D-3
2. Bagian Administrasi baru lulus SMU/

SMEA
Lamaran ke Jalan Tanah Abang 11l70
Jakarta 10160
Dilengkapi dengan nomor telepon.

Kompas, 9 September 2000

Bahasa lndonesia Kelas Xll$lVlA Smt. Gasal

c. jelas

20. Kalimat kesrmpulan rapat yang tepat
adalah ....

a. Rapat menyimpulkan bahwa
keputusan akhir terserah pada semua
peserta rapat.

b. Bagaimana pun keputusan ini haru
merupakan langkah awal.

c. Berdasarkan kesepakatan dan
pertimbangan bersama nraka peserta
rapat menyimpulkan bahwa se,rua
siswa kelas Il dinyatakan naik kolas.

,t:j,:r:ar:1.::t'), ::,.ali::rJlj-:,".rri..-:,i : ..
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Dalam memberikan suatu tanggapan harus disertaidengan alasan yang ....

Tugas seorang notulis adalah membuat catatan yang disebut....

Daftar hadir biasa disebut ....

Metode impromptu adalah metode berpidato berdasarkan kebutuhan ....

Surat dinas aclalah surat yang dikeluarkan oleh suatu ....

Dengan berolahraga, badan kita menjadi sehat ... terhindar dari penyakit akibat kegemukan.

Kami singgah di peristirahatan keluarga dr. Rio.

lmbuhan per-an pada kata yang tercetak miring mengandung makna ... .

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah perbedaan antara fakta dan opini?

Jawab:

6

b.

7.

o.

9.

10.

Jelaskan yang Anda ketahui tentang diskusi!

Jawab:

Bagaimanakah cara menyampaikan tanggapan yang baik dalarndiskusi?

Jawab:

Jelaskan tugas seorang notulis dalam diskusi atau seminar!

Jawab:

5. Jelaskan yang Anda ketahui tentang artikel!

Jawab:

Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran!

Jawab:

Jelaskan yang Anda ketahui tentang notula!

Jawab:

Sebutkan fungsi laporan !

Jawab:

Apakah yang dimaksud metode naskah dalam berpidato?

Jawab:

10. Buatlah contoh pidatol

Jawab:

&;"- .,:,
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Me ndengarkari
'l " l,lieruair;rr;i i:er:-iaca=n novel
Eerlrrar'a
2. Menglrgl<aol.an pendapat tentang pernbacaan puisi
Me*rl,;ca
3. Mernalanr: wacai-ra sastra puisi dan cerpen
il ei':u i;s

4. Mengungkari.;an infcmasi dalam bentuk surat dinas, laporan dan resensi
5. tlengungkapkan ;rendapat, informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan cerpen

i'"ilenanggaJ"ri lr.,errri.:acaan uenggalan novei dari segi vokal. intonasi, dan penghayatan
Menanggapi pembacaan puisi lama tentang lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat
fulemi:acakan puisi ha;'ya s,-:ndiri dengan lafal, intonasi, penghayatan dan ekspresi yang sesuai
llr'iarri"tlls r"esensi huki; pengeiahuai"t berdasarkan format baku
llenr.r!i* r'*gei:si bultu ki:ir-;rulan cerpen berdasarkan unsur-unsur resensi

Seteietl rnempelajari bab riisiswa diharapkan memilikikarakter: mandiri, kritis, kreatif dan bekerja
keras s*r1a nraiitpu b*k*i"je sama.

Pernahkah Anda membaca novel? Novel merupakan

cerita yang menampilkan suatu kejadian luar biasa pada

pelakunya yang menyebabkan perubahan sikap hidup

atau nasibnya. Dalam pembacaan novel kita harus

memperhatikan vokal, intonasi, dan penghayatan, agar

kita dapat mengetahui isi dari noveltersebut.

Bahasa Indonesia Kelas Xli 'MA Smt. Gasali:36 i
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A. MENDENGARKAN
li

Menanggapi Pembacaan Penggalan Nov.el dari Segi Vokal, lntonasi, dan penghayatdn
Novel merupakan cerita yarig menampilkan suatu-kejadian luar niii, prJ, p"iiLryiyo yrng

menyebabkan perubahan sikap hiclup atau nasibnya.
Sese.orang memb-q!q novel umum,nya untukinenikmati isiceritanya, menangkap pesan, dan

mengungkap.kan nilai-nilai yang terkanduhg di dalamnya.
Sangat disayangkan jika orang membJca novel hanya untuk memahami isi ceritanya. Mestinya

novel harus dinikmatijuga keindahan kata-katanya. Untuk bisa dinikmati, r<iti rrarus t#j bagarmani
cara membacakannya sehingga keindahannya iiu benar-benar terasa.

Penghayatan si pembaca bergantung pada pernahan'lan pembaca terhadap jalan cerita danpenghayatan watak tokoh novel yang dibaca.

Perhatikan temanryiu rnembacakan novel berikut!

Kosim Lagi

. HariJumat pgtalg- lYl*rlffFJIiliffiii1X?r';,ffiXi,'o,ou,,n su,rurls seberah barat. Lansit
bersih, udara hening lagijernih. Puncak pohdn kayu lrang tinggt-tingg"i Oenviini iitau-fitauan Oan
sawah yang luas-luas bagai dihampiri dengan emis perioa,i-enad[ena sinarlengnaniiin sing
surya yang hendak masuk ke peraduannya. Akan tel;ipi, di bawah por'on-pononln iiu suaah mulai
gelap, sedang hawa berangsur-angsur sejuk rasany;1. 

' ' - - " -

. .Seorang tua duduk di beranda rumahnya, yarlg kelinclungan darijaian r.aya oleh pohon buah-
buahan. Rupanya kesedapan hawa dan t<einoailan'petang haii itu tiarj'a t"r,r"riorur,,nya. la gelisah.
Sebentar ia berdiri dari bangku panjang di sisi beraiida itu] leryatan hilir mudik.amoil uerpi't<ir, aan
sebentar lagi ia pun terperanjak duciuk pula.

"Hem, daridahuiu sudah terpikir.juga olehku demikianl-rak bermalu! l;e mengaku bersahabat
dengan daku, tetapibegini nratnya . '; -

Di tangannya ada sepucuk surat. yang terbuka dan suciah dibacanya.
. .Akan tetapiia bel,um puas rupanya, sebab surat itu pun 4ibacanya sekalilagi, dengan larnbat-lamb{ dan tenang. Tiba{iba ia teisenyum mengejeknya.

"Pangkat sedemikian yang dibanggakanny=aiRpai sajg p-erasaannya? Bininya, anak-anaknya
f :19:,l9lpq[rllv? maka ia berani Sdnar mehinti anairrut Hem, Fatirnah rrkan bermadu, akan
DertaKttua, akan jadi istri menteri itu? Ha, ha, ha ...,,

, l.a pun segera berdiam diri, sel:abpintu h,erkicut dibukakan orang clari dalam" Nyai Salamah ke
luar dan berkata dengan senyumnya, "Suka benar hatiAkang iupenval turtr*a ueoirhg diii.,^,.di a;i
kang?"

, Perempuan.itu pergi duduk di ujung bangku yang didudukisuarninya, seraya memandang ke
luar sebagai acuh tak acuh.
' "Ada kabar aneh, lucu," kata H.aji Junaedi dengan senylrm dari ujung yang lain."Coba ceritakan, saya dengar.,,

"Fatimah dimana?"
"Ada di belakang bermain-main: tapi ada apa?" Tanya perempuan itu derrgan agak berdebar-debarhatinya. '-- -.r--'
"Engkau kenal juragan Suria?"
"Menteri kabupaten? Mengapa takkan kenal? Yang kemari dulu, dan sahabatAkang?,,

,--.,^.t.^"T-?,t:.Y1.:3lrbut gkang itu berkirim surat xepidn iking. ia memirta Fatimifr akan jadi
rstnny.a..tnt suratnya, manis dan halus benar isinya

HajiJuanedi memperlihatkan surat yang nrailh dipegangnya itu kepaCa istrinya. Nyaisalamah
terkejut, ternganga mulutnya dan pucatwaria nrukanya." 

--"--r- --- -.'" r- "i
"Engkau suka bermenantukan menteri itu?" tanyi suaminya dengan tenang.
"Bermenantukan orang tua, yang berbini dan beianak itu? daripadi anakku 

"bermadu, 
lebih baikdia tiada berlaki selama-iamanya. tioak, Akang, r_ry, iior[ menghariptirn pang,iai,-nanvJ

kesenangan anak saya. Rupanya-ia suka kepada 1.. siipargliang"n orang muda itu? Den Kosim,
ya, bena.rl Bagaimana rundingan dengan Juragan natin, a'fiigZ;;

Belum ada keputusannya."
"Lebih baik hak itu Akang segerakan, ulang rundingan dengan Juragan patih. Katakan, bahwa

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal _ _ *- __
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. . Tiga pasang mata.memandang kepada Kosim. D-engan kemalu-matuan oring muoi itu pJn'
berkata, ujarnya, "Apabila ibuku datang dariGarut, lbu."

"Di Rancapurut sudah sedia sekaliannya, bukan?" kata patih.
"Sudah, Juragan. Bila saja dapat dilangsungkan ... ."

. "Kalau.begitu," kata istripatih pula, "sekarang inilanggal lima belas. Tanggal2 ...., tanggal3
bulan dimuka jatuh pada hari Minggu - bagaimana kalau 6iri ini?,,

..Pgi.f ," kata HajiJunaedidengan cepai dan riang.
"Pikirku," kata R. Atmadi Nata, "sebab ibu Kosim akan datang kemari, sebagaimana tersebut

dalam surat ini, lebih baik dengan dia kita bersama-sama mendari saat'yang 6-mpurna. tngat:
anaknya.yang laki-laki Cuma seorang ini saja, hendaknya jangan karena haiyang'sedikit itI ia
mera:a dibelakangkan. Jangan kita ambil sekalian kekua6aahnya.,,

"Benar pula itu," kata Haji Junaedi. "pendeknya, saya menurut saja.,,

^ Tiga pgkq! kemudian daripada itu, pada hariAhad, kelihatan banyak tamu berangkat dari kota
Sumedang.ke Rancapu.rut, ditumpangi oleh priyayidan menak-menak ddngan istrinya mjsing=mising,
karena pada hari itu ada perjamuan besar di 

-saha. 
Mereka itu terpanggiTakan m'enghadirT upacJil

nikah kawin Kosim dengan^Fatimah., yang diramaikan dengan bunyi-l-unyian dan p-ermalnan yang
biasa di tanah Pasundan. Ada tayuban, tari{arian, dan pada mal6m haii dipertunjukkan wayan!
golek yang sangat digemari orang.

"Demikian ramaiorang.besar-besar ke perjamuan itu," kata Suminta yang berdiridi pinggir jalan,
"tapi.heran, Juragan Suria tiada tampak. Ke mana dia gerangan?,,

"Juragan istri pun tiada juga," sahut bininya.

. "Hgr, ya, mungkin ... berhalangan." Kata Suminta pula. "Sayang, padahal Juragan Suria suka
benar akan keramaian serupa itu. dan wayang golek kelemarannya 1..i,

. "Barang kali malam kelak dia ke sana, siafa tahu?; sahut binj Suminta pula, sambil masuk ke
pekarangan rumahnya, di sebelah atas jalan raya itu. "Keadaan orang masing-masing tidak dapat
kita tentukanl"

(Sumber: novel"Katak Hendak Jadi Lembu", halaman 119-j24)
Dikutip dari: Bahasa dan Sastra lndonesia untuk SMNMA Kelas Xlt

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!
Berilah tanggapan terhadap cara pembacaan penggalan novel yang dilakukan temanmu, dari segivokal,
intonasi, dan penghayatan I

UII KOMPETEN'I I
qa

Jawablah .pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apakah yang dimaksud novel?

Jawab:
2. Apakah luOul pengg=tan notet diAasT

Jawab:
Siapakah
Jawab:
Siapakah anak HajiJ unaedi?
Jawab:
Apakah isi surat Juragan Suria?
Jawab:

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

Siapakah yang menyarnbut
Jawab:

aji Junaedi di rumah patih

Mengapa Haj i Junaedi menOe.ak pernikahan
Jawab:

atimah segera dilaksanakan

Dengan siapa
Jawab:

atimah menikah?

Siapa yang merunding rencana pernikahan Fatimah dan Ko

Di manakah ibu Kos-m tingge
Jawab:

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasat (rgi$



5. Syair
Menurut para ahli, syair masuk ke lndonesia (Melayu) bersamaan dengan masuknya agama

lslam. Bentuk syair paling..tua da.lam sejarah kesus-astraan lndonesia-aOatan seblah-syair
berbentuk doa yang tertera di sebuah nisan iaja di Minye Tujoh, Aceh. Syair tersebut menggunai<an
bahasa campuran, yaitu bahasa Melayu Kuno, Sanskert'a, danArab.
Ciri-ciri syair adalah sebagai berikut:
a Terdiri atas empat larik (baris)tiap bait:
b. Setiap bait memberiarti sebagaisatu kesatuan;
c. Semua baris merupakan isi (dalam syair tidak ada sampiran);
d. Sajak akhir tiap baris setalu sama (ai-aa);
e. Jumlah suku kata tiap baris hampir sama (biasa nya g-12 suku kata);

t lsisyair berupa nasihat, petuah, dongeng, atau cerita.
Contoh:
Diriku hina amatlah malang
Padi ditanam tumbuhlah ilalang
Puyuh disangkar jadi belalang
Ayam ditambat disambar elang
Karmina

Bentuk karmina seperti pantun, tetapi barisnya pendek, yaitu hanya terdiriatas dua baris.
Dengan demikian, karmina sering disebut sebagai pantun kilat atau p'antun singkat. Karmina
biasanya digunakan untuk.menyampaikan suatu sindirian ataupun un!kapan sejrri langrrng.
Adapun ciri-ciri karmina adalah sebagai berikut:
a. Memiliki Iarik sampiran (satu larik pertama);
b. Memilikijeda larik yang ditandai oleh t<oma (,);
c. Bersajak lurus (a-a);
d. Larik kedua merupakan isi (biasanya berupa sindiran).
Contoh:
Dahulu parang, sekarang besi
Dahulu sayang, sekarang benci

Banyak udang, banyak garam
Banyak orang, banyak ragam

Sudah gaharu, cendana pula
Sudah tahu, bertanya pula

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA 1.;.::||.li:,;l;:.|;li;;:;,;:1.'.::'.'....'.'...:..:...::.:...l|..:,.,..::,:'';:.:,:.':|li.;:;:,1i:.]:}):,:'jj!,.,:|'1ArW

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!
Berilah tanggapan terhadap pembacaan puisi lama yang dilakukan ten'ianmu, tentang lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepatl

U'I KOMPETEN'I 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. sebutkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat membaca puisi!

Jawab:

6.

2. Apakah yang dimaksud puisi lama?
Jawab:

3. Sebutkan macam-macam puisi lama!
Jawab:

4. Sebutkan ciri-ciri pantun !

Jawab:
5. Jelaskan perbedaan karmina dan pantun!

Jawab:
b. Bagaimanakahbentuksyairpalingtuadalamse1arJnffi

Jawab:

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal



Bagaimanakah ciri-ciri gurindam?

Jawab:
Siapakah yanE mengarang Gurindam Dua Belas?
Jawab:
Sebutkan ciri-cirr syair!

10. Buatlah contoh sebuah pantunl

Jawab:

MEMBACA
Membacakan Puisi Karya Sendiri dengan Lafal, lntonasi, Penghayatan dan Ekspresi yang

Sesuai
lVlemi:aca plr-<i berarti menikmati melalui penghayatan, penikmat akan merasa ada geta::-

halus yang disampaikan darisatu generasikegenerasiberikutnya. Dengan membaca, pikiran i.:,
akan tergerak untui< nrenelusuriimajinasipenyair, memberikan kebebasan bagikita untuk menafsirk:-
puisiitu senciir-i, Ur:tuk nrembaca puisiyang baik, perluAnda perhatikan hal-halberikut.

Teknik membaca puisi menyangkut berbagai hal, agar tampilannya lebih menarik, inca-
komLrnikatif, dan segar Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut.
1. Vokal Lafal

Daiam membaca puisi diperlukan pengucapan vokal atau lafal yang jelas. Dengan demik a -

pendengar akan rnemahami secara jelas apa yang kita sampaikan. Gerakan mulut pe'-
senantiasa diiatih untuk mengucapkan fonem atau kata secara tepat dan jelas. Misal, suara ::
tha, hemrn, emm, ul-r, oh, huh, dan sebagainya.

2. lntonasiitekanan

Seiairr olah vokaljuga perlu olah intonasi dan tekanan suara, seperti sedang, berat, ringa-
kemerduan. Perlu diperhatikan tekanan dinamik (keras-lembut: mas, mass, masss!, massss-
masss), tellenan tempo (cepat-lambat)akan berbeda dengan suara reporter dan pranataca-,
tetapicukrp la;itang.
D^^^i.^,,^r^-r s.,qr Ldyd.d. 

r

La: i:;r pe:q;rayaian juga sangat diperlukan untuk dapat membaca puisi secara mem . ;
dan rnenari< L-tntuk dapat menghayatipuisidengan baik, kalian wajib membaca naskah terle: -

dahulu'Jan rrerrrehami rsinya. Oleh karena itu, bacalah naskah puisi kalian secara berular:-
ulang dalam iraii dan carilah kata-kata sulit yang belum dimengerti maknanya.

4. Gerak/mirnik dan ekspresi

Gerak/mimik dan ekspresi yang tidak tepat juga membuat pembacaan puisi kurang mena' .

Oleh karena itu, dalam pembacaan puisiharus memerhatikan betulisidan penghayatan terhaca:
naskah pLrisi yang akan dibaca sehingga dapat sesuai.

5. L.atiltanperil{ipasan

Latihan bernapas panjang-pendek, datar, terengah-engah sangat dibutuhkan dalam memba:.,
puisi. Latihan semacam itu harus dilatih dengan menyeimbangkan pernapasan dada dan pe:-:
agar peirbacaan puisi tidak tersendat-sendat.

Bacalah eontoh pirisi berikut!
Bangkitkan Semangat
Kar"ya Uta Barokatun

SMA Negeri 1 l"Jirgaiarr

Pada sebuair lr irrair

Kutumpukkan hidupku padanya

Kubayangkan setiap kesempatan
J rr.va ku ada C i;:rlaranya
;a a|-)e iarr ba;lailrnrbatan 

i

Kuiuparan psnyesaian

Peng l: rn bat 'iLrjuarr

Nyalaken kerribaiikecemerlangan r

Des :" . ,' :)ar;isrk
-'{ L,i'r',;si:Fiqd*sn{i}qwsqj${.t1}qqe+641f,\,",f; i ir r.rr-3 ".

i42*..-*-..**%BahasalndonesiaKeIasXllSMASmt'Gasal
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Bila penyesalan ini
Kembali menggulung tubuhku
Segera kulepaskan
Aku rindui diriku
Ada apa tujuan

Kupatahkan jalan mudah
Kuremukkan keresahan

Semangat juang
Tanamkan kembali
Segalanya....
Akan kudapati

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas K=tompok
Lakukan perintah berikut!
Buatlah sebuah puisil Kemudian bacakan puisitersebut dengan rafar, intonasi, penghayatan, dan ekspresryang tepatl

UII KOMPETEN'I 3 @
Jawablah pertanyaan-pe*anyain di bi,rah ini dengan benar!1. .l:]::lg, yans otmaksud m'embaca puisir

Jawab:Jawab:
2. Mengapa

I harus jeiali
Jawab:
Bagaima@
Jawab:

3"

4.

5.

tUengapa mernbaEE ouisi 6ut
Jawab:

tihan pernaEsEnT

BagaimanaEki tnya jika pem mik danEkspres[angtepat?
Jawab:
Sebutkan
Jawab:

an saat membaca puisil

?lap$an@Jawab:

o.

.-7

8.

U

'10.

Apakah yEng men
Jawab:

tema contohluiEi

sud intonasiApakah yangdr
Jawab:
Buatlahs@
Jawab:

alam!

MENULI'
1' Menulis resensi buku pengetahuan berdasarkan format bakuKata resensi berasal daii ba"h;;; e"iinoa,'yiiil ;;;e;;;.tari oinasa rnggris menyebutkan

l"^Y9*: !9d' n g ka n d a la m ba h asa t-ati n m effi nu tnyi ieiw#. rj;#;" # riili !i., [a n a sa l n o o-nesla' resensi merupakan timbanqan se.buali ouru,'[emolcaraan out<u, JtJu .e[arJrg ini seringdikenaldengan istilah bedah nu[J."r,'ioJtan ;;;;;#;'b,ir,"ulgorl berarti memberkan peniiaian,
g?19Y,',t":?*?3"["#:,i:flfin'' memo'r'"si;ffi;;;;i;itiia6;I; 'i;l';:; ojtuii.*"n,ivi
a. Memberikan infoimasiya.ng komprehensif daram sebuah buku.b. Mensajak pembaca uniur< iremi[i;[;;; ;;;;il;gk*;rn mendiskusikan permasatahanyang munculdalam sebuah buku.c' 

HFS::|"'*"n 
pertimbanga, tiepJia pembaca tenang pantas atau ridaknya sebuah br-:k-,

d 
ffU"ffY#fr"-t:ilJf;:"til1llgr:,r0, 

penurisnva, mensapa ia menuris, dan basaimani
e' 

H:,HI;"rtt::nil 
pemriacarriJensi yang membaca agar mendapatkan timbangan darani

t
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Para kritikus asal Australia yang mengenalkan buku ini
menggunakan istilah poskolonial untuk mencakup semua budaya
yang menanggung akibat imperialisme, mulai dari rnasa
kolonialisme hingga sekarang. Mereka ingin menunjukkan bahwa
para penulis yang lahir di negeri bekas jajahan telah rrrampu
"mendekolonisasi" bahasa lnggris dan memakainya untuk
menggugat asumsi-asumsi "Eurosentris" niengenai ras, bangsa,
bahasa, dan juga sastra.

.. Gagasan dalam buku ini menunjukkan bahwa teks tetap
diyakini memilikekuatan dan kedudukan yang sangat peniing Oalam
wacana kolonialisme dan poskolonialisme. Bagi penjajah, teks
menjadi salah satu alat controlcolonial yang palingampuh. Sebagai
sarana komunikasi, teks menjadi kekuatan pendukung d-an
penyebar paling efekif hegemoni kekuasaan coioniai. Kekuasaan
imperial mungkin hadir secara nyata melalui sarana-sarana koersif
militer dan kekerasan, akan tetapi melalui tekslah kekuasaan ini
dikonstruksikan secara lebih jelas.

ft;;.,-,*-l
[*':*" 

o_'nu' 
I

Melal u i wacana-wacana tekstual yan g d isebarl uas ka n, pi ha k
colonial berupaya membentuk kesadaran masyarakar jajahan dan
sekalig.us mengonstruksikan identitasnya. Namun ieOatitnya,
melalui teks pulalah masyarakat poskolonial disadarxan dan
mampu rnengekspresikan dan menemukan sarana resistensinya
yang tajam. Poin inilah yang menjadi bidikan utama buku ir:i.

Pada wilayah inilah sasra poskolonial berupaya menampilkan
serta mengangkat karya-karya marjinal, karya-karya selama masa
colonial dibungkam oleh otoritas kolonial serta dipinggirkarr. la
mencoba menampilkan teks yang telah terkubur, menemukan iagr
pandangan kritis yang ditawarkan sebuah teks, serG
memperlihatkan jaring-jaring kekuasaan di sekitar teks. Di sinilah
pendekatan poskolonial selalu menaruh curiga" terhadap krnon,
karena setiap "kanonisasi" memang tak pernah imurr dai-r
pertarungan kekuasaan.

Kelebihan yang akan segera nampak ketika mernbaca buku
ini bahwa para penulisnya keika menuangkan gagasannya tidak
berhenti pada tataran deskripsi, melainkan secara sangat memikat
mampu menunjukkan analisis yang mendalam tentang perdebatan-
perdebatan.dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam wacana
poskolonial itu sendin.

Mereka mampu menunjukkan, misalnya perdebatan yang
menarik antara para kritikus poskolonial pribumi yang menola[.
sinkretisitas dan hibriditas kondisi poskolonial karena ingin
menghidupkan dan memulihkan kembali kebudayaan pribumi asli
prakolonial 

99ng?n para penulis poskolonial tandingannya yang
menerima hibriditas dan sinkretisitas tersebut Oan batifan
menganggapnya sebagai hal yang tak terelakkan dari kondisi
poskolonial.

Kehadiran buku ini dalam edisi lndonesia layak diapresiasi, r
apalagi untuk konteks lndonesia kita, Negari ya,rg'pernah I
m.engalami kekejaman colonial selama 3,5 abad iamanya. I
Diharapkan kehadiran buku inimampu memberikan piranti-pirdnti \
teoritik'yang ,emadai untuk mefaiiukan pembacaan terhadap (
karya-karya sastra poskolonial yang hingga kini mas,h Jaircrng I
dilakukan dalam maiyarakat kita- " )

I

)

I

lsi (ulasan
siirgkat cia*

:inopsis)

penutup

j

l

2. Menulis resensi buku kumpulan cerpen berdasarkan unsur-unsur resensi
Salah satu unsur yang harus tlituliskan dalam mereserrsi sebuah buku adalah kelebihan

dan kekurangan yang ada dalam buku tersebut. Untuk itu, kati ini Anda akan diajak untu6
meresensi sebuah buku antologi cerpen bersama FLP yang berjudul Cermin dan Malam Ganjil
berikut ini.

Pembukaan
(rnemaparkan

r;;;--
I rst

| (keung$ulan

u11_



ldentitas Buku
Judul

Pengarang
Editor
Penerbit
Cetakan
Tebal buku

Cermin dan Malam Ganjil
(Sebuah Antologi Bersama FLP)
Atsma Nadia
Pipiet Senja
Fatahillah Bina Alfikri Press, Jakarta
Pertama,2002
vi+ 222 halaman

fi"runininlrin yung OlpiiOifif',ut dari isi buku iniadalah cerita-cerita Yq.9-qi:?l]!il I

yang dimaksud meresensi

Menjelaskan Kelebihan dan Kekurangan Buku f
a. Kelebihan isibuku {

Buku ini merupakan antologi dari beberapa penulis kenamaan yang tergabung dalam I

sebuah wadah kepenulisan, yditu Forum Lingkar Pena (FLP). Anggota l-LP rnr sudan

,11-"*iprl reiitar 3.S00 orang yang tersebaidi seluruh lndonesia dan mancanegara. :-

S;b;;i;k iz orung p"nrtiJ vjfig iud-ah tidak asing lagi di dunia tulis-menulis menerbitkan l'

karya emasnya unir't Oiurt uta'ioatr* Or[, intoiogiterpenini, OijntaranyaAsma Nadia, {

lzzltul Jannafr, Gong Gong, Pipiet Senja, Yus R lsmail', 
--^ ^--^^.^ -, - 1,

Sebenarnya ,urii'o-u"nyrrior.ix, r"1-1yung ,ernrat tulisan-tulisan Pqlail,gg^",t9I!l: '

baik di pusat maupun didaeiah-daerah. Buku ini mempunyai nilaiyang l?li93l'P19: Pl1*, 
'

seienis yanq pernah terOit, Vaitu ieiuruh royaltiyang diterima oleh'para penulisyanglelah

;;i;;b;irir.a. trivi"yi, aran didedikisikan kepada Yusakh Ananda. Beliau adalah '

="oil.g 
yi.tirrout, r'";;'h di;ia og tihun dan malih setiap menulis sambilberjualan di

i"uriri(antin SD di Pontianak ; ,

sanqat menyentuh puru."rrn 5"kJig;; ffirpu menggugah rasa cinta dan kepbdulian kepada

r"sima. Bdrikut ini kutipan dari salah satu cerpen yang berjudul; Sang Penghutang Karya

lzzalul Jannah.
--'S;rbitin puluh ribu sebutan?" matanya terbeliak. Syaraf-syarafl".rya !9la??,sal(,i|l(?f:na

af<u memnufi'fetopalnyiiJnir-feOar. Kusambar kalkulator iua di meja, lalu gfy .:i9'k
,1*gf,ltrng. Jari-jeiniri(u tr"mor. seperti pasien syaraf. 'Cicilan,mainan Sembilan puluh

ribu. Cicilan motor 
"*priiri* 

ribu, h'arusnya ia mdncicil kepadaku pqling tidak dua puluh

lima ribu sebutan, untLifiJnyisliiuinif,nya'sekltartiga ratus lima puluh ribu,sebu,lan. Jadi,

untuk membayar utang-utangnya, ia harus menyisih.kan.sekttar delapan ratus rlbu setlap

bulan, gaji guru SMU I' tibatiba pandanganku men1adr gelap.

Selaln memlikikelebihan buku antologicerpen inijuga mempunyaisisikekurangannya. ,,

Bo eh disebutkan disinl, bahr^ra penulisan ejaan dalam beberapa kalimatyang.terdapatdt

berbaga cerpenmasihbeLtrnSeSroidengankadah Denganmelihatkembali kutipancerpen:

Sang-Pengf Lla^: I ;:3: .=>= a-e' i:-'.. sa- tercaoatdalam syaraf'yang SeharuSnya

dituliskan dengan-xa:; s:ra' {.,.-iangarl ,a;n tanQ terdapat dalam buku kumpulan cerpen '

ini adalah beiun a.z',2 -st-:s ,a'! rrendukung untuk setiap cerita. Hal ini penting, i
karena sebuah I'siras, ca.ai mengnrd"upkan sebua-h cerita il

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakuka n penntah beilkttt!
A"f ilriirn untuk menuliikan resensi sebuah buku kumpulan cerpen yang dapat dicaridi perpustakaan

sekoJah atau koleksi pribadi.
ga

- 
41 urt KoMPETENtl 3 . F :4

r u d ,, ., s&._,J",*
di bawah ini dengan benar!

1. Apakan yang dimaksud resensi?
Jarvab :

Jelaskan
Jawab:

,:
t
i
{'
,.
x

2

J Sebutkan
Jawab:
Sebutkan data buku yang US an dalam resensi!

Sebutkan@reaensl--

tuluan dit annya sebuah

Jawab
qrtfr:*rt\j{ll
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A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

1. Tuhan, pelankanlah malam tiba
agar kami berdua tidak kehilangan arah
jalan yang kami tempuh masih jauh
Tuhan sisihkanlah mendung itu
jika gerimis, sakit ibuku kambuh
jalan yang kami tempuh masih jauh
Tuhan berikanlah kekuatan
untuk menempuh hidup ini
kamrtahu derita hari ini
adalah bahagia esok hari
Tema puisi tersebut adalah ....
a. kepasrahan d. permintaan
b. keyakinan e. kemalasan
c perjalanan

2 Suasana puisitersebut adalah ....

paling tepat!

cerita ini yang sering ditulis oleh Okka
Rosmini.

c. riang

Ambilpuan dariMerinda
Pandan di Jawa saya robohkan
Jika Tuan membawa adinda
Badan dan nyawa saya [...].
Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi
puisirumpang tersebut adalah ....

Unsur yang menonjol dalam resensi i

tersebut adalah ;..;' I j

a. Latar belakang pengarang 
;

b. ldentitas buku l

c. Kelemahan buku :

d. Kekurangan buku 
1

e. Kepengarangan 
i

(1) Ada seorang yang bepergian dan i

kehabisan air minum. i
(2) Dari atas tampak air jernih berkilauan. :

(3) Tiba-tiba dilihat sebuah perigi yang 
{dalam. i

(4) la selalu berdoa semoga tiba pada 
*

sebuah perigidalam perjalanan itu. 
X

Kalimat di atas dapat disusun menjadi i
paragraf yang baik dengan susunan .... i
a. 1 -2-3-4 d. 1 -3-4-2 i
b. 1-4-3-2 e. 4-3-2-1 n

c 2-3-4-1 I

Berikut ini hal-halyang berkaitan dengan {
teknik membaca puisi, kecuali .... I
a. vokal atau pelafalan I
b mimik dan ekspresi 

*c. intonasiatau tekanan fr

d. orang yang membacakan 
fi

e. penghayatap t

Setelah Anda membaca bacaan di bagian i
awalterdapat istilah sekolah favorit. *
lstilah favorit dalam bacaan tersebut {
maksudnya adalah ..., 

*a. sesuatu yang megah {

a. iba
b. sepi

a. serahkan
b. bertanya

a. gurindam
b. puisi

d. senang
e. marah

d. ragukan
e. lindungi

d. bait lagu
e. pantun

c. berpunya

Seri negeri gelaran diberi
Sebuah pulau cantik berseri
Bernaung dibawah sebuah negeri
Raja berdaulat paduka seri
Bait di atas termasuk contoh dari ....

8.

c. syarr

5. Mencermati cerpen-cerpen Okka Rosmini
dalam kumpulan cerpennya Sagra dengan
tidak melupakan novelnya tarian bumi,
akan ditemukan banyak kesamaan.
Persamaan yang paling banyak ditemukan
adalah masalah percintaan yang
melibatkan perempuan kasta brahmana
dengan lelaki dari kasta sudra. Entah

. kenapa perempuan cantik berkasta paling
tinggi ini hanya menemukan cintanya
dengan lelaki berkasta paling rendah.
Lelaki berkasta Brahmana sering
digambarkan hanya bisa memabuk-
mabukkan, main judi, sambung ayam atau
meniduri segala rnacam perempuan. Kasta
Brahmana yang laki-laki digambarkan
negatif oleh Okka Rosmini. Dan, cerita-

b. sesuatu yang diragukan
c. sesuatu yang diunggulkan dan

C" "inkan setiap orang
d. seruatu yang dimiliki orang kaya
e. sesuatu yang aneh

Gendang gendut tali kecapi
Kenyang di perut senang di hati.
Bait-bait di atas termasuk ....

karmina
pantun

gurindam

10. Gurindam dan karmina berbeda karena..
a. gurindam berisi nasihat
b. gurindam terdiri lima baris
c. gurindam bersifat menghibur
d. gurindam bersajak a a
e. gurindamberisihumor

1r1.{i $\,r ni.3r. ,l:i iltiir t.l ifi::ti';$i/-a1

a.

b.

d. puisi

e. sonata
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Kerqrtrqcrn

Mendengarkan
1. Memahami pembacaan novel

Berbicara
2. Mengungkapkan pendapat

Membaca
3 Memahami wacana sastra

Menulis
4. Mengungkapkan pendapat,

tentang pembacaan puisi

puisi dan cerpen

informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan cerpen

Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari pembacaan

Mengomentari pembacaan puisi baru tentang lafal,

Menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen

Menulis cerpen berdasarkan kehidupan orang lain

penggalan novel

intonasi, darr ekspresi yang tepat

(pelaku peristiwa latar)

Setelah mempelajari bab ini sisrva diharapkan memiliki karakter: mandlri, kritis. kreatif dan bekerja

keras serta mampu bekerja sama

Apakah Anda suka membaca novel? Dalam

membaca novel kita akan memahami unsur-unsur

intrinsik yang ada dalam noveltersebut. Unsur-unsur

intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam

karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik sebuah

novel antara lain etma, plot, latar, sudut pandang,

penokohan, dan lain-lain.

t,48 lt Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Menjelaskan Unsur-unsur lntrinsik dari pembacaan penggalan Novel
unsur intrinsik adalah unsur-u.nsur yang dalam rarya siitra yang berasal dari dalam karya

sastra itu sendiri, yaitu sebagai berikut.
1. Tema, yaitu sesuatu yang menjadi dasarcerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu

yang menjadipokok masalah dalam cerita.
2' Plot atau alur cerita, yaitu jalan cerita yang.dibuat oleh pengarang dalam menjalin kejadian

secara bbruntun dengbn memerhatikanieoio-at<ioaiser'iitga merupakan satu kesatuan yang
bulat.

3. Latar atau setting, yaitu t6mpat, situasi, dan waku terjadinya perisiwa yang ada adalah cerita
itu.

4' 
919rJ 

pandang, cara 
PrLgrng seoran.g pengarang dalam cerita tersebut sebagai orang pertama

- Lpelaku)., orang kedua, atau &ang ketiga (pingailat cerita).5. Penokohan atau perwatakan, yat<nipdhge-nalan wata( dari tiap{iap pelaku yang akan
memudahkan pembaca dalam memahdmi isi cerita.
Penggambaran watak tokoh dapat digambarkan dengan berbagai macam:

3 Secara l3.n911ns yritu mendesklipsikan tokoh ieperti datim oiiilo(or.1 (fisiknya).b' Secara tidak.langsung yaitu mela[iitanggapan satin seorang tokoh dalam cJrita itu (gerak-
gerik, tingkah laku, kebiasaan tokoh). Untut< memperoleh gimbaran seutul-rnya kitilperlu
memahami cerita sampai tuntas. Dari setiap penggalan t<iia cermati, b;ka;;ip"nam'pitan
fisik sampai kelakuan.nya, tanggapan.atau'pbmoTdaraan tokoh lain,'tutur [Jtrnya bahkan

-dapat 
kita cermati. melalui tanggapan Iingkungan sosialnya.

9 Konflik cerita, yaitu pokok permasalarran yarig teriadioaiam 6erita atau karya sasira.7. Pesan atau amanat, yakni maksud yang ierrindung dalam suatu cerita. Ainanat sangat erat
hubungannya dengan tema.

Bacalah cuplikan novel berikut!

Dirumah Hanan, gjs_:!tk,"y'Ititlf#EffiLifi,:l3,.nn maram pintu dimukatidakdibuka,
sedangkan lampu di beranda muka pun tiilaklah pernah'menyatJ. Darijatln irv, ["Jir.,itrn rumah itu
sebagai rumah tinggal; seolah-olah bukan 'lanafisaj3 yang retuir, meldinkan slisi rrrir,tah rupanyayang pergi tamasya. Hanya kereta kecri oerisi pv3reiyaig ditotak oren Si Brr;rg ;;iap paiji oinpetang di tepijalan menandakan, bahwa kaum k6luargja H"anafi masih ada di Solo"k.- 

-'
Rapiah dan mertuanya tidak pernah keluar rumih. Sekalian orang yang datang bertandang

sudah mengetahui, bahwa mereka iak usah.lagi mengetuk pintu itau nerieru-siru oi oEranoa muka,
melainkan bolehlah terus ke belakang saja buit men"emuibranq rumah.

Seorang pun di antara.segala sahabht 
fanqfi tak,datang kE rumahnya, karena selama ini yang

dicari oleh mereka hanyalah Hanafi saja, sedangkan ahti rumlhny, yang lain hanyalah berguna buat
menyediakan hidangan belaka.

, , Kedua perempuan itu, mertua dan menantu,sedang asyik bekerja di dapur. Syafeitidur nyenyak
dalam buaian di beranda belakang, diayun.ayunkan olerh 

"iaryung.. "Sebanyak itu ibu menggulai, serupa dda tamu yang Oii;nii makan," kata Rapiah dengan
tersenyum.

"Buat orang berpuasa, masih sedikit hidangan sebegini, Rapiahl
Lihatlah y.ang.baru siap:Anjang lauk sapi,-krabu bu-nga r<eir<in, boboto cara padang, sedangyang,hendak lbu siapkan tinggairagl beseng6k dan kari wtJnggita.,,
"lbu sendiri hanva gemar pada daun-dailn saja, tapi lbu m!"nyediakan daging sekian banyaknya.

Siapakah yang henciatim"mut anny;;;' 
--

"Sebab engkau berpuasa, R.ani.ah Tidak puas hati lbu, jika makananmu kurang sepertinya.
Meskipun akan kau makan atau tidak, asar maiianin 

"rrrp 
Llrdr, hati rbu prn ."nln"g.""Sudah ke dellpan kali Kamis iniaku berpuasa sunai, rou, dan iJii^i, it, pula'ayan Syafei

meninggalkan kita. Selama ia masih didalam pdrjalanan, tai'aian rumpangnya aku berpuasa sunat
setiap hariSenin dan Kamis.

. "Berpuasa sunat itu,besar manfaatnya, Rapiah".Tapi sementara itu wajib benar bagimu memelihara
kewarasan tubuhmu. Jangan ruparnu secara'ini, tinggar kurit pemarut turang sijaI"' -

"Benar sekali badanku menjadi kurus, tnu. ripio'uirnirri[rius itu dis;ba6kan oleh berpuasa.
Meskipun kurus, tetapi pada perasaanku kesehatan tubuh tiadalah terganggu.,,

& ..^
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dengah nyenyak."-- :giaJajui kanak-kanak berlaku demikian didalam tidurnya, Rapiah."
,g"l"h jidikebiasaan kanak-kanak serupa itu Tetapihatiku cemas-cemas saja. Rupanya atas

diri avah Svafei suoatr timOuin"n"rnr, Bu. Hdmpir tiap malam aku bermimpi yang buruk-buruk saja'

Lang'an-.langan ayah Syafei ... " 
^r.^^ L.r^^-+i a-- i 

ruiii,pi-rsalriya oZri f"ringan, Piah! Setiap hari engkau mengenangkan Hanafi saja, sampat

tubuhmu menjadi kurus, sedang anakmu pun urut pula rienanggungnya Sesungguhnya hidupmu

lebih aman, jika Hanafitidak di rumah."

Rapiah tidar menyaIri. Hrnv"oarah.nya-menyesak,naik ke kepala, hingga daun-daun telinga

Oan Xeiua Uetafr pipiriya nl*rtii merah.'Maka'air kelapa yang diperahkannya 9,1,t??it.?l 1:
Jit6 sebuah Oef ingi, dengan tidak sengaja dicucurkannya ke dalam sebuah pasu bekas pencucl-

cuci.
lbu Hanafi melihatkan perangai menantunya yang tidak sadarkan diri itu dengan amat belas

kasihan.- ';n*apian. 
Rapiahl" katanya. Sekiranya Hanafi bukan anak kandungku, tentu kunasihati engkau,

tebih baik kauminta t"ir[t'g; iii, oaripad'a menghrlang-hilangkan pikiran karena merindukan' lnsaflah

... ke manakah air santanitu engt<au perah?"

Dengan terkejut R;p;h ;";iihai pernuatannya itu. Seketika itu tapisan santan pun sudah

ditahankannya di atas'nJ!ng, Vung sudah berisi diging yang hendak dimasak. Tetapi dengan tidak

Japat ditahai,-trf,rnnyr-f agilmang"hilir dan berderai-deiailahair matanya jatuh ke tanah'
'Akan batal puasamulita nailmu engkau perturutkan, Rapiahl

Sudahlah . apatah yang engkau tarigiskan? Sudah sebulan ia dijalan, sebentar lagi tentu ia

kembalipulang.'
"Bukan saja perceraian ini yang aku rusuhkan, lbu," sahut Rapiah dengan sesak napas dan

menghisak-hisak. . _..r^L .^r- ^^^^h^ rani Enrah"'"' 'Y;;i;';-lb?]n 
sebabnya. tetapi datam seminggu ini hatiku sudah tak senang-senang lagi' Entah '

atamat Jpa ying suOan Jat'ang paba diriku, aku ta-lidapat m.engatakannya; tetapi perasaanku sudah ,

hr. K;d;r;;g; kita tiox uorJri percaya akan takhayJt lgni ba-nyak puli orang berkata, jka s3l9g't

r"rUrii"rf"pal seOang makan, alamit suami hendak direbut orang. Benarkah demikian, Bu?" 
,,

,,Uahl Semata-maia tifhiyuf l Jika kita mesti memberi arti kepada segala pertandaan ySnq '

menjadikepercayaan oiing Oanutu nrscaya kita tak kan dpat bersenang hati, ka.rena,sepanjang hari '

;;;'.;jrirtip"rtJnOirn yiig timbul. Lihai. belanga dijilat api, kata orang hendak kedatangan tamu;

marilah kita nantikan-Oejnir"t,Oaknya. Perkara sZnggut teilepas itu janganlah engkau cemaskan'

b"nuO engkau merindukan suamimu, segala fiimu sudah berubah.

Selama ini kauperlukan benar berhias dan bersisir, sanggulmu selesai saja dari pagisampai

malam. Tapidi ,r"r-*r"iVJng iLlri, ini rupanya kauharam(dn benar cermin dan sisir itu. Bersisir

dan berminyaklah, pa.if Janggul rumbutm, s"caru mestinya, tentu rambut tak akan memberi

tanda-tanda buruk lagi kepadamu, Rapiah ! 
Dikutip dari Salah Asuhan

karYa Abdul Muis

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

il|itrtil,lllii,il:{;trIl iriirlr \r.{ :l 
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Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!

Tuliskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada penggalan novel di atas!
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#;';;gkau tidak suka meraiakan, jadi pada sangkamu tiadala! 5:::tr11:^lY31l:11,l t"rgr;g";; R"pi"r,, ieiaptjanganlah engrau iup.a, tialrwa kesehatanmu itu bukanlah berguna buat ''

,j. tubuhmu senoiii, 
"i"rr*k-dn 

rrirustatrtiiu bagi'dua dengan syafei. Lihatlah pula keadaan anakmu, 
,

j .[ojt i.;;il';;ri *irnu kutitnya;' 'isrorfi n"n"r.api hari'kupikirkan hendak menceraikan dia

;1 menvusu, BulAnif.-rnrr. orang liin .roin lama diceraikan, bilb sqdaf berumur satu tahun' Tapi$ ilJfirliJ,'[Xrhnir.-rnrr. orang tiin .roin rama diceraikan, bilb sqdaf berumur satu tahun. Tapi

j s;;i'i;;#;;"yi,"riil, ndnorr tiu"uraikan menyusu, sunssuh tak sampai hatiku, Bu Aiaib,

' tahgisnya makin lama makin sedih. 
.,tangisnya makin lama makin sedlh. i'- ":s,ioun tubuhnya kurang waras." .. . 

r

,,Bukan karena it;;;Jr,"B;. Acipkali kutilik peranga.inya tengah-tengah malam. Dengan tidak :

sabar, melainkan Oi Jafain'tiOur n/dnyat , biasa bena'r iaiersedu-sedu, sambil mencucurkan.air:

*r;;y;.Gngin r"k"t,[r tt, prr" iju6rneniimenghisak, air matanya keringlah, lalu tidur pulalah ia t

.:

I
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Jawablah.pertanyaan-p.ertanyaan di bawah ini dengan benart1 Sebutkan tokoh-tokoh yangjterdapat dalam p"nggrdn noveioiatast
Jawab:
Apakah hubung
Jawab:
Siapakah Syafei?
Jawab:
Mengapa lbu
Jawab:

memasak banyak makanan?

Rpasala@
Jawab:
Apakah yang mernUuai
Jawab:

2

?

4

5

6.

7.

8

9.

10.

Pertanda a
Jawab:

ap lbu kepada menantunya?Bagaimanakah

Apakah yang dim-ksud tak

Apakah yang dilaksanakan

B. BERBICARA
Mengomentari Pembacaan Puisi Baru tentang Lafal, lntonasi, dan Ekspresi yang Tepat

Puisiadalah bentuk karya sastra yang meng-gunakan kata-kaia yangino'an aan sarat makna.Biasanya puisi berisi.curahan perasaan, [iriraniitau imilnasi seseorang. Jadi puisi merupakan
karya sastra yang paling mewbkili ekspresi penuLisnya seialigus jenis karya sastra ini tidak jauh
dari ga.mbaran jiwa, perasaan ataupun alam pikiran pdnuf ,inya.

Misalnya: karya itu munculdaiiseorang pe.luarig, 
lemap atau penikmat sastra yang lain pasti

hasilnya akan berbeda, Begitu pura cara me-ngekspr6sikannya.
Bagaimana bila pada pembelajaran iniAida oimintj untlk mengomentaripembacaan puisi?
Berkomentar adalah memberi suatu penilaian objektif daiisesuatu yang kita lihat, dengar, pahami

atau hayati yang bersifat menerangkan/menjelaskan narrtjn memberi'pen"iralin oei'0a."; a;i;t;;gada. Jangan sekali-kaliAnda mem-berikan komentar yang iidati b;;rt;t:a; ifidrti l6ertiO. Jika Andaingin dianggap sebagai pemberi komentar yang bijak, Ani, [irrr mempunyai dasar-dasar penitaian
dalam memberikan liomentar.

Berikut iniada 4 halyang perluAnda perhatikan dalam mengomentaripembacaan puisi.1 Pengucapan lafalyahg benar dan ields.2' Memperhatikan inionali(ketepatan penyajian tinggirendahnya nada suara datam membaca).3' Penghayatan yaitu meresapimatsui pu'isi apariripui.it"rrenrt renggirb;rkan kesedihan,
kegembiraan, kemarahan, dan lain_laih.

4. Mimik (gerak-gerik atau ekpresiyang terrihat dari perubahan raut muka).
Perhatikan contoh puisi berikut!

Yang Kami Minta Hanyalah
Yang kamiminta hanyalah sebuah beidungan senja
Penawar musim kemarau dan tangkal bahiya banjir
Tentu.bapa telah melihat gambarn-ya di korah kota'
Tatkala semua orang bersbdih sekidarnya

Dari kaki lanqit ke kaki langir air membusa
Daritahun kitahun ia OJtai'g memetukmu
Sejak daritumit ke paha, lalu lewat kepala
Menyeret semua

Bila air surut tinggallah angin menudungi kami
Di atas langit dan di bawah lumpur si t<it<i
Kelepak podang di pohon randu l

_r*-"-1,:1::.:1i 1","" 
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Bila tanggul pecah tinggallah runtuhan lagi

Sawah ie-tak-retak berebahan tangkai padi

NyanYi katak bertalutalu
Vang (amiminta hanyalah sebuah bendungan saja

Tidak tugu atau temPat main bola

Air mancurwarna-warni
Kirimkan kapur dan semen, lnsinyur ahli

Lupakan tersianya sedekah berjuta-juta

Yahg tak samPai kePada kami

Bertahun-tahun kita merdeka, baPa

Ving xami minta hanya sebuah bendungan saja

Kabulkanlah kiranya 
(sumber: Benteng' Taufitl lsmait)

[GUgAn XOUpefgNll lllWl [-*-;. :" .'i -,:, - 
' 
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Tuoas Kelompok
La'ku ka n peri itah be rikut!

Berilah komentar terhadap cara pembacaan puisi baru yang dilakukan temanmu tentang lafal' intonasi'

MM
ufl KoMpETENtI 2

bawah ini dengan benar!

1. Apakah Yang dimaksud Puisi?
Jawabi , : : r

2. Jelaskanyangdimaksudberkomentar!
Jawab:

3. Sebutkan 4

Jawab:
@ dalam Pembacaan Puisil

dan ekspresi!

.@6

*4
i

Apakah yang dima ffiacaPuisi?
Jawab
Jelaskan yang dimaksud mimikl5

b
Jawab:
Apakah yang dimaksud lafal?

Jawab:
7 . grgrit . ri komentar Yang

JAWAO:

MenurutAnda,bagaimanaekspresiyangte@hpuisidiatas?
Jawab:
Apakah j[Aul contoF-FuEr di atas?

t.
li

I.
;

B.

9.

10

Jawabi ,, ,

Tuliskan isi dari conto@mu
Jawab:

c MEMBACA
Menj-elaskan Unsur-unsur lntrinsik Cerpen 

ng dianggap
Cerita pendek (c;;;iadrtit', cetit" rekaan yang menceritakan oeristiwa sesaat ya

penting dan menarik. Cerpen m.e.rupakan [rtrn'g;n"p"ndek yang der.bentuk naratif 
-Di 

dalamnya

mengisahkan sepenggal kehiduprn ,rnuiii Vrng pe,1un [ertikaian, mengharukan atau

menyenangkan dan mengandung kesan Vrng tiOuf'*uJah Oitupakan. Penrvatakan tokoh dilukiskan

.u.r'ri t,ndxit oan tidak irengaliibatkan perubahan nasib'

Salah satu unsur pembaigun cerpen a-dalah unsur intrinsi! T"l!11^.,^r., ^^.^^^ manrrannk,,r
H';;ilXil"g il".jJii, struktur isi karansan' Tema suatu cerpe" 

'"lI-T9Ilt I
segala persoalan dalam kehidupan manusia baik itu berupa persoalan kehidupan manusla' t

T

keiuasaan, cerita, kasih sayang, cemburu, dan lain-lain

Tema dalam sebuah ."ipun irpit tergambar pada gambaran karakter tokoh' alur' latar' maupun

dialog antar tokoh.

lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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tilili:i11;nesaffi* :
Alur/plot yaiiu ranakaian peristiwa dalam cerita y-ang disusun secara rogis_..Alur ini biasany,

fin?ril}nqijfdo" 
unsuralurtpe*enaiun, pertit<ailn, p"n ri[n, puncak/krimaks, pereraian,

4' Penokohan/cen15i13n yaitu peng.gambaran watak atau sifat tokoh.cr:rita. penggambaran tokolrdapat dilakukan dengan"rrrrnr'titit rpenggamb;;H;rrn3 crri tokoh) atau cara dramat,,r(pensgambaran merirui oirrogl p"iiak; 
i;k""";;ii, lirrlrli'"'r]=an diantara iokoh rain).

: iffij?:l|';:i '#'iiJ:[T,"iJ:!#:e;; 
teriaoinva Jrili.iiJristiwa daram cerita (misarberupa

o' sudut panda'g (p.'^r:Jffn_gisahan) 
ryitr,l:pr-tntu,yang ada dararn cerita yang menceritakarr

73#,%#:s,1fl 
iiqiiill1til:t:TJtyrli#ii{,:,ffi ff H.Tx[]i:E:siixi,_T j""r:1"."yang spesifik yang digunakinll"ngaring untuk bercerita.

Bacalah cerpen berikut!

o,"n,o3,Xl Nadia
sudah tiga hari. cut. Tapi aku masih berharap akan merihatmu.Lelaki bertubuh i-105'nq, qgrgr. [l;rit tegam'itu teir. t"d'r* tanpa aras kaki. sesosok tubuhjru:g,*?8llTi;itlf*-':,'""ifl'#:i3Agfilfi;li;l',X|T['.:TIX,, panas y"ns ,"nyunsat 

^/u;jkinLaki-laki itu terus berialan' keola irngrn.ny" yang kurus terkadang memberai punggung sisosok kecil' Menenangkannva. rvr".o"r,rpiG reoih eiat. Eil;;;p r"nanguiun';;;; biJ, menyumpar
ffi#e,iT,fl;,:J?,1i#1,1!f* t;;, o,.i"i,r.i";y;;;;;'i'#,,r. oi-*ii,, ;;;; batuk yans

"Sshh... sshh.. "

Si lelaki menggoyang-goyangkan tubuh ringkih anaknya. suara isak masih terdengar seberumperan-peran senvaD rr/atinirites"arrrr* oi 
"i"; 

k;;;; 'siEr"'ii*"r";q";; ;;;rt oaerrh yangdilalui' Puing-puing bangunan oa"n seip,nl, mi, ,5rrriri.l'iiouh{ubuh membujur kaku. Nanarmatanya mencari-cari, melihat satu-pEi'satu. iak tani nlius lega atau menangis. setelah Ayah,
lY,',11[[?,"ffi;ruffif i::;;:'fl 

ff,i.g"r",b,;s [;;# i,ns ,"nssurunglhanya perempuan
Ahh, dimana engkar, Cuii-
Kebahagiaan vang se.mpurna. cut Raniadalah gadis kebanggaan di Keudah. lncaran banyakmata' Dan dia' lelakiying hinya ,"*iiiilr.a, mem6nangkan pertarungan, ,,seramat, 

kawan!,,Hasan' teman s'emasa s'r"rn, m"njabat.tangan z"in"t*iJ[11 telaki berkurit gerap dengan
!:ili#:tffi'"";il';iJ:'ff'$i',f lillUl1fl'd;#;'i,;:llJ;l[-:,runs mereka, p",ir,,r i:erasian

lstri.
Zein membisikkan.kata itu dalam hati. sambil kedua mata-menikmati betulpemandangan disisinva. cut Ranitamoak rr* oiri, Jr"ii[r'*irir. w?j,'r;il; i;fpytr: rgrgrrans ienyum Keropakmatanya menvambut.':.1-'l d'r+#, iing mende(at. doa oiniang kecir-kecir rienaii di sana, dan

Ifrxi:flt};jS;.!UJans n;,ad;n;,oJ* oeng;nnya-B;i;;;, keringat di pucuk hiduns, kian
lstrinya. lstri.
Zein mengulang-ulang kata itu di kepalanya. sambirterus menerima ururan ucapan seramatyang tertuju padanva' sering p"ruJ" ii,i_r,rr,i" i"*";;;; il'aru, sa.at menyadari perhatian danwajahnya' beberaoakalitak te-rfoku" prorirrr-tamu yan!-memLeriseramat. s;bab iut Ranibegitu

''0"!,*t3.3ll;ftril31u,;J'ii;;;;;;5ffi f","rpuari, oJtinnyaltapitak sernua mendapatkan istri
Zein lama diJakarta se"lepas kuliah. Atasannya, juga teman-teman satu kantor, kelihatan mudahsaja mendapatkan perempuan putus iaiu., .am'ojigGir. prtr.-_sambung 

tagi.,putus, sambunglagi' Bahkan tak oerlu adi r"o, ."tJrriiutr...s"oi"iE.ri., 
"Jmara 

begitu erastis untuk diberok_belokkan, ketika iaroet vang oipasa;o oliynrr., ,,.,r., j'ti ;;;),"rk dari p5remprrn ying sebagiandinikahi oleh temanltem,n !e(rntorn'v,r, jrrh dari kriteria rera[i itu. Dandanan, gaya bicara, caramereka berpakaian' Perempua.n-p"r".pl* itu cantik. o", Ji'*rtrJein, itulah yang didapatkan.teman-temannya' Mereka mendaoail."nb","rpuan, tapibukan istri..Tentu saja pendapat itu hanya;",lr tahu apa yang dipikirkannya. 
j

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal
sei

2.

J.



*Apa salahnya dengan perempuan cantik?" protes lwan, rekannya dikantor.

Zein mengg6lengkan kepala. Bingung juga disergap tiba-tiba begitu'

::RH:jZX[$ munafik, Zein Bukankah itu yans pertama membuat kita tertarik pada mereka?"

Zein'ingTn merg$J"idng. Tapi dirasanya ferc-uma. Mereka tak akan mengerti, pikirnya. Betul,

percuma.' 
"Yang penting cantik! Seksi. Apalagi?'l
Bayangan Cut Rani niendadak saja berkelebat.
CuinaT,iyung sehari-hari berbaju kurung dan kain. Cut Rani yang kerap tersipu setiap bersitatap

dengan laki-ldki. Cut lRaniyang rajin melgaii-- "fVfrt" i";ori, f,iOrng tiangir, ilan bibi-r merah jambu milik gadis.itu nyaris.s.ama istimewanya

Oengan gaOii-gi'dis|iin"Ving2entemuidikota. Tipientah kenapa, berniiai lebih ketika semua itu

menyatu pada sosok Cut Rani. n__: __...
baOd Zein berdebar keras. Di kursirrya, lwan masih menunggu jawaban. Ba.gi cowok berambu-t

r<erimiJltu,2ein terre,tu r;md;g seuidai lelaki. Entah apa p-ula-yang.bisa disomb,ong(alnya?

S"iiOi1rVZ pega*ii pei"mpuun di kantoimereka yang rata-iata masih muda itu pasti setuju. Sebagai

fefatii, cowokAceh iiu beluin memilikisegala. Karir pun baru dimulai.
"Kalaupu n kusamr paikan. belum tentu-kamu mqlOerti, Wan I 

"

Kalimat itu diuca pka n Zein hati-hati, "sudahlah ! "

"Trv me!"
lwin mendekatkan kursinya, hingga berhadapan persis dengan kursi Zein.

"Keluargaku di kampung, banyak yang susah'"
"Lalu?"'

Zein tertawa, "Aklu harus sombong biartak mudah patah hati."

Sebenarnyalah, kesetiaan sudah lama dia bangun. Kesetiaan yang

dipersembahkannya pada gadis Qjlri Keudah itu' Cut Rani'

Tak sepenufrnyai nnerigerti. Tapi ketika dia menuntut penjelasan, Zein hanya

membalikkdn kursinya, kembali menghadap meja komputer.

nanti akan

tertawa, lalu

Harikelima. Di mana kau saYang?

Lelakiitu duduk OersinOir piOaiisa dinding sebuah bangunan. Dipangkuannyasibayimungil

tampit< iemr". Mata kecilnya sayu. Tubuhnya terkulai. Batuk-batuknya makin 
l glr:, J?tll.rn 

napasnya

mef imOat Keceriaan suO'afr lirira hari initbrbang entah ke mana, juga celoteh riang dalam bahasa

bayiyang biasa mereka dengar.
Mereka, dia, dan Cut Rani.
bil.iny, Oii d?n istri kerap memandangiwajah lelap Mutia dengan kedua pipi yang montok

dan tubuh berisi menggemaskan.-- ;'Anit<-anak keciilu luar biasa ya Bang...."
'Apinyif' Lelaki itu menatap cermat-wajah Mutra. Menggemaskan, seperti bayi umumnya.

"tvterefb U6git, ["Cit. Begitu munlit." Berkatabegitu Cut Rani menyelipkan jarinya hingga berada

dalam oenqqaman iarisi kecil.-- -;irui*dig 
begiiu. Kalau besar namanya bukan bayi lagi."

Dia mendobimelucu. Cut Rani memanyunkan bibirnya. lndah. Lelakiitu selalu bisa menikmati

efspieii iStrrnya batrtiin ketika Cut Ran! mehgomelatau merajuk. "Abang.nih. Tengoklah :.." 9gperti
mJriOipaitiirikomando dari atasan tertinggi,Ielaki itu menegbpkan tubuhnya, dan memberitanda

hormat.
"Siiii...aaaapl"
"Ah, Abang'nihl" Cut Rani merajuk lagi. Semakin indah di mata silelaki.
'Ap;"t;, Sayang?" Mereka Oer"Oiri be-rsisian, memandang sosok mungil dalam boks bayi.

"elyi-6iyi ni'negltu kecil, tapi besarnya kebahagiaan yang mereka timbulkan'"

Diahen!angguk.Menyetujuipendapatsangistri.
irpi[m-i,j"tulYitu hanyi bis'a mengerlapkan irata, menahan air agartak tumpah dari sana. Cut-

t"'r:B#3i3',f,,ril3,lr'Uir*."J,i1'j'rya 
masih baik-baik saja Mereka masih bersama. sampai

fe;aOinltu'datang,'Guicangan dahsyat yang membuat kakl-kakitak mampu menopang badan.

M$g;1nfis1in s-egalanya.keduany'a n'anrin harus merayap agar sampai ke boks bayi dan

mengangkat Mutia.
"8an9...."

Cut {ani menatapnya. Belum pernah dia melihat pandangan istrinya sesedih itu. Tanpa bintang-

Uintang Vjng niasi meindrikan kerlii di sana. Suara teri'akan panik.meng-gPT.a di mana-mana. Mereka

tji OiSd Odrpit ir lama. Tak senipat membawa apa puh lagi. Si lelaki hanya.tahu dia harus

i"6nyetirJifiin istiiOin anaknya. Mereka berhasil'kelirar ruriah. Satu tangan lelaki itu memeluk

erat bayi mereka, satu tangan lagi menggenggam kuat-kuat pergelangan istrinya.

{s+,1-'".BahasalndonesiaKelasXllSMASmt.Gasa]



"Cepat!"

LEMBAR KOMPETEN'I'I'WA

Tugas Kelompok
Lakukan perintah berikut!

UII KOMPETEN'I 3

Dikutip dari: Bahasa dan sastra lndonesia untuk sMNMA Kelas Xll

Kepanikan di mana-mana. Bau kematian di udara. orang-orang tunggang langgang. orang-orang terinjak-injak. orang-orang menjerit. Menangis..Mengg"rrn"g.biantaranya ada suara mengerikanlain, bersama sesuatu yang merekih. Tanatr r5tat-reti[. Laii sesuatu yang basah menggutung
tinggi. Mengejar!

Mereka bertatapan sekejap. Menautkan jari lebih erat. Ketika itulah dia sadar, bintang-bintang
di mata istrinya benar-benaitetatr.pergi. Lelaki itu memandang;emarinya r;6l"rlrrr. Sepertibelum lama dia merasaitangan halus i6trinya. Menggenggr;.i;kuat-kJat. Air"matinya kembati
mengambang. Begitu beberapa lama. Hinggi sepertildrse"niat<, teiaki itu terrngit i".rrtr. Tangannya
meraba ka.nluT.:glii,? panjang. Hati-hatidiketuarkannya sebentuk d;,"p;ip;r"ril;.

sebelum musibah besar itu mereka berencana ke pasar. Seperti oiasa, Crit niniiJ"r-r renitipkan
dompet itu padanya. Sebab sebagian besql.ba.1u peiemprun'it, tur. oert<antung, dan istrinya taksuka meleng-gang dengan tas Pelan-pelan dikeluait 

"nryl 
k"rtrt r<ecir uerlapi. pir.tiL'vr.g t;["ilpdi dompet. Tampak fo.to hitam.putih'berukuran dua kali tiga oi"rnr. t-etdri iiu menatapnya takpercaya. Lantas seolah d.irasukitenaga baru, dia bangkit, la"lu menunjukkan foto OJtim KTp itu ke

orang-orang yang ditemuinya. Berharap di antara merdka ada yang sempat melihat istrinya, setelah
bencana maha dahsyat itu.

Tak dirasanya lelah, atau sosok mungil yang memberati sebelah tangannya. Lelaki itu terus
mencegat orang-orang yang berjalan dan segala penluru. orang-orang yang neriata;'d;.6 pandangan
kosong. Tapi.tak ada yanghelihat Cut Ranj. senatiknya, seuigianlustru menunjukkan foto-foto lain,anak-anak, dewasa, dan orang tua. Lalu mereka sania i"rper"ui saat menemukan gelengan kepala
sebagai jawaban.

Cut, ke manaAbang harus mencarimu?
Sebuah truk penuh barang, berhenti tak jau.h dannya dan segera saja menjadi pusat perhatian.

Meny.adarkan lelaki itu,akan kepentingan yang tain, cLit Rani t<editaitrigrn;ii- 
--

"Sssh.. .ssh... Mutia, jangan tidur. Sebeniar lagi kita makan.,,
Lelaki itu menyelipkan KtP ke dalam d_ompei raru memisukkannya ke dalam saku celanayang.kotordan penuh bj:rcak lumpur kering. Setelah itu baru bergegas mendekatitruk yang sudah

ramaidikerubuti orang. Sejam berdiri dalam-antrian,.ia mengamoi ti:ripat rgrli ,"nilJut. Memotong
kecil-kecil biskuit ditangannya. Mengantarkannya ke mur;imungit Mutia "yant r."iiroirn bergeraklambat-lambat. Sesekali tertiatuk.

"Ya, begitu Bang. Kalau banyak-banyak tersendak dia nanti.,,
Lelaki itu merasakan,matanya kembali mengembun. eetapa sulit mengusir letupan-letupan

sisa kenangan. saat kebahagiaan masih menjadi"milit< mereka.
"Zein!"

Sebuah panggilan didengarnya. Kali ininyata.
Hasanl
Me.19kq berpelukan. Menahan sedu dan sedan yang menggumpal di dada, dan menyisakan

telaga di bola mata.-"Ada 
kabar tentang Cut Rani. Kau belum dengar?,'

Wajah lelakiitu pias. Rahangnya mengeras.

Jawabla.h pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan1. Apakah yang dimaksud ceipen?
Jawab:

benar!

2. Senutran@
Jawab:
Apakah yang dimaksud tema?
Jawab:

@@
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Jelaskan Yang dirnaksucl amanatl

.!awab
nprIJn v-angdim€(sud atu#Plot?

Sebutkan beberaPa unsur alurl

SebLrtka.,p36,r*-maffi cara.penggambarantokoh!

Siapakah Yang dicari ein Oatam-?erPen Oi atasZ

Jawab. 

-----_-
i?,?irr,r yans membuA7eln t<e6iiansan istrinva?

Jawab

Jawab:

'7,

,ti:llta:;ir{a,

ffi5,lirY,Yt"rpen Bererasarkan Kehldupan orang La.in (peraku, peristiwa, rata0

Menutis cerpen til;I;;;;;rr., *"*uriikkan teiapak tangan. s"bt,ng penulis cerpen memiliki

orcses kreatif yang H*i#Ou-ir*O* ,uimun demikian, secara umum langka6-iangkah menulis cerpen

dacat dilakukan sebagai berikut'

1. Motivasi.
? Tema/tooik. Yanq akan ditulis'

3 Pembaca/sesaran
4. Mulaimenulis.
5 Dibaca dan dir"evisi/perbaikan'

6. Menulis kemhali hasil revis!'

7 r)ihaca sekali lagi

8 Direvisi lagi kalarr ada perbail<an . ,e 
BI'j'# [:#fr3$".1,.o*Uf;8l$l,.nrtirrn unsur intrinsik daram karya sastra, vaitu tema,

per.,okohan purrrr:,k"i. f.Lnff iii setinittatai, irOrt pandang pengarang, alur, dan pesan/amanat'

Dengan mem perhatix, n'rin ur,- ,nsur inirinsiX t"L"Uri, Oit.lara-pkan [ara clrpenis dapat menuangkan

ide dan gagasannya Ju.r|.i rrn. Tidak *";;,;;k;1]r.glilqr jrigi oiikutrannya unsur ekstrinsik

datam penulisan cerpen tersebut, yaitu penglt.r?g. irkt"i-fat<toii"osialdan bud-aya' agama' pihak

Lin tp.j*etintah/lembaga lain) dan lain-lain

Jawab:
ne. num€-'. lpen ha rus menent an tema?

4 *Xlii*,,.
.lavuab

5 gagiimana bngGh-hngkaFrre nulis cerpen secara umum /

Tugas KelomPok

ii[::li6:':;2i"f:"1:N:;is pensarannan teman Anda menjadi sebuah cerita vans menarik, Anda boleh

mengembangL"n ."riir;i, [ri[O"ii ."gi p.no[ofirn' t onhiX latar, alur' dan sudut pandang'

,flQ
€q ry." E"II! Ks&r$PETffiru$l 4 #; ; -ry

,- ' d-,-,J-.-*
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di hawah ini dengan benar!

i. l"iitr.un yaninnoa keiahtritentang cerpen!

2. P.i rr,irl sffi menuliscerPen?

4. e-haca rnrtnnosia Kelas Xll SMA Smt. Gasal
(56 X- -. , ,, 
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d UII KOMPETEN'I AKHIR BAB 4
A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

Unsur-unsur intrinsik cerpen adalah ....
a. psikologi- penokohan - pesan
b. tokoh - penokohan - filsafat
c. alur - konflik - tema
d. amanat - budaya - tema
e. latar - konflik - struktural
Di bawah ini yang termasuk unsur
ekstrinsik karya sastra adalah ....
a. psikologi - budaya - agama
b. struktural - semiotik --alur
c. tema - amanat - konflik
d latar - pesan - konflik
e. tokoh - agama - filsafat
Berikut ini yang bukan unsur intrinsik
dalam karya sastra adalah ....
a. tema
b. pengarang
c. latar
d. sudut pandang penulis
e. amanat

Alur, penokohan, tema, dan amanat
termasuk unsur-unsur ... dalam karya
sastra.
a. intrinsik d. kharismatik
b. ekstrinsik e. endosentrik
c. karakteristik

Yang dimaksud dengan tema suatu
karangan adalah ....
a. tujuan pengarang
b. kalimat utama
c. ' isikarangan
d. pokok pikiran
e. pikiran penjelas

Ketika banteng sudah berhasil menolonq
buay.a mengangkat kayu besar yan!
menindih badannVa t6rnvata buav5
bertindak curang injin mem'akan dagihg
empuk yang ada di atas punggln!
banteng.
Pgnggalan cerita di atas menggambarkan
sifat ... .

p siapa yang kuat akan menang
b. hal yang wajar dalam dunia bhatang
c hukum rimba yang terladidalam hutan
d. licik yang didorong rasa ingin

menguasai
e. serakah dan tidak tahu berterima

kasih

Bacalah penggalan cerpen berikut ini
dengan cermat!
P.enyakit lupa lra pernah dua kali
dimanfaatkan pembentunva. ltu vano
diketahui. Ya, si'pembantu mencuri Janol
Dan Bonar yang memergokinya. lra ken"a
semprot Bonar, yang samar-samar mulai
menyadari sifat teledor istrinya. Sejak itu,

paling tepat!

lra takut sekali kepada Bonar. Apapun
yang terjadi, terutama yang menyan!kut
sifat pelupanya, dia tiOa( ingiri Bonar
mengetahui

Ko nf I i k r" n n, 
" 
n!1,3l?;);E'-iT3', lil

penggalan cerpen tersebut adalah ....
a. lra yang ketakutan kalau sifat

pelupanya diketahui Bonar

3.

4.

5.

6.

8.

b. lra yang pelupa sehingga dimanfaatkan
oleh pembantunya

c. B.9nar yang tidak mengetahuinya
sifatnya istrinya yang pelupa

d. Bonaryang memahami istrinya karena

e. Pembantu yang dimarahi Bonar karena
ketahuan mencuriuang

"Salahku juga!" bergemalah lagi seolah-
olah suara hatiku itu. "Mengapa aku
sekarang begitu mudah naik dardh?" ya,
setiap kaliaku habis bertengkar, mestilah
aku ditimpa oleh perasaan sesal yang
mendalam, mestilah aku mengakui, bahw,
aku terlalu lekas marah, terlalu lekas
mengayun tangan atau menghamburkan
kutuk.
Kutipan novel tersebut menggunakan jenis
konflik ... .

a. fisik d. ide
b. batin e. sosial
c. lahir

Bacalah penggalan cerpen berikut dengan
saksama!
"Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah
dirobohkan dengan tak semena-mena.
Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan?"
"ltu benar, tapi jangan melebih-iebihkan.
lngat, yang harus diutamakan ialah
kerukunan kampung, Soal kecil yang
dibesar-besarkan bisa mengakibdtka;
kericuhan dalam kampun!. Setiap soal
mesti diselesaikan dengan sebaik-
baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih
hgatkah kau pada peristiwa Dullah dan
Bidin tempo hari? Hinya karena soaldua
kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan
yang lain meringkuk di penjara."

(G erh ana, Mu ham mad Ali)
Nilai moral dalam penggalan cerpen di
atas adalah ....
a. Orang yang menebang pohon milik

orang lain harus dilaporkan kepada
Lurah.

b. Orang yang menebang pohon milik
orang lain dapat dimasukkan ke
penjara.

L
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karena penebangan Pohon PePaYa.

d. Persoalan kecil Yang dibesar-
besarkan akan berakibat fatal.

r. Dua kilo beras telah menyebabkan dua

orang bertikai.
"1'Ll Bllcalah penggalan cerpen berikut dengan

saksama!
....lbu makin jarang di rumah. Tinggal aku

clan ayah iung mengurus sawah.
Ierkaciang ibu baru pulang setelah
beberapa l^rari. Tetapi, kejarangan initidak
pernah rnenimbulkan rindu kami lagi.

L\ialau adikku yang terkecil. Kami sudah

Diasa. Kami pun jarang bertanya di mana

i!:r-i cjan kapan pulang. Hari-hari ibu tidak
pergi, pagi ia sudah ada di pinggir jalan.

iltiri rr.rmah dibawanya segulungan goni-

goni dan siangnya goni itu sudah penuh

ierisr beras yang dicegatnya berdikit-dikit

clari orang-orang kamPung lewat.
Besoknya, jika hari Pasar, beras ini

dibawanya'ke Pasar dengan Pedati
sewaan. Dari Pasar ibu membawa
buntalan berisi berbagai pakaian atau

barang lain. Dan apabila hari pasai'

iiiawanyalah ke pekan terdekat. Dan jika

tiCek habis laku, dibawanyalah ke luar

ierrpung. Orang-orang kampung memang

;: h suka p-,saian-Pakaian Yang sudah
: r \,:.. ra ! : l-tebal. Dan ibu me ma ng

:aru kesuKaan orang-orang kampung ini.

iari pembelinya, beraslah yang sering

: terima ibu.
(Jika llujan Turun, J.E. Siahaan)

=ema yang tersirat dari kutipan cerpen di

a:;s adalah ....

a keuletan seorang ibu dalam mencari

.,.:...,,,:.:..lii;,.};li';i;j'r'?!-W
c. Kerukunan kampung dapat terganggu

,;jt,-:.":..:r,",i'.,r.,.'::..l1r..,.-,iilii'i..rr:.;'..,:'..1;,-ll;.iii..,.;:1.,,i:;i|i"r.,i,1,,,;j:,;*si'i'r1,}';,r'.

Kata Penghubung Yang tePat untuk
meiengkapi paragraf rumpang tersebut

adalah .

a. tentu saja, kalau, begitu, barangkali l

b tentunYa, bahwa, ketika, kalau

c namun, bahwa, begitu, bahkan

d nanlun, ketika, begitu, barangkali

e. oleh karena itu, seandainya, selama, '

ketika

12. Bacalah kutipan cerpen berikutl

Aku tidak percaya! Aku tidak percaya, jika

han,va oieh melomPat-lomPat dan

berxeiaran semalaman penuh. Aku tidak

percaya itu. Aku mulai percaya desas-

desus itu bahwa kau orang yang tamak.

Orang yang kikir. Penghisap. Lintah darat'

lnilah ganjarannya! Aku mulai percaya

desas-Cesus itu, tentang dukun-dukun

yang rrengilL;i luka sunatan anak-anak kita.

Akr-r nrr-r lat yakin bahwa itu karena
kesotr[,onganmu, kekikiranmu,
angKi,hn-iu, darr tak mau tahu dengan

mereka. Aku yakin mereka menaruh racun

dr pisau dukun-dukun itu."

(' Panggilan Rasul", H amsad Rangkuti)

Pendeskrrpsian watak tokoh "aku" yang

digunakan pengarang dalam kutipan

cerpen di atas adalah ....

a. menguraikan watak tokoh

b. tanggaPan tokoh lain

c. dialog antar tokoh

d. melalui Pikiran tokoh

e. lingkungan sekitar tokoh

13. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan

saksama!
(1) Budaya jalan Pintas adalah

manifestasi etos kerja yang kurangnafkah untuk keluarganya
bu rajin ke pasar dan aYah

^^.,'^k55tVdlt

tbr, berlualan dari kamPung
(ampung yang lain

Seseorang yang memiliki etos kerja

yang baik selalu mempunyaikemauan
yang kuat untuk menghasilkan Yang
terbaik salam pekerjaannYa.

Ada orang yang memiliki etos kerja

yang baik dan ada Pula Yang kurang

baik

Sebaiiknya, orang yang memiliki etos

kerja yang kurang baik selalu
mempunyai keinginan untuk mencari

jalan termudah dalam melaksanakan

suatu pekerjaan.

Keempat kalimat di atas dapat disusun

menjadi paragraf yang baik dengan urutan .. . .

a. 3-2-4-1 d. 1-4-3-z
b. 2-3-1-4 e. 2-4-3-1
c. 4-2-3-1

ntr?'!4!riiu,].]

rajin

satu

ke

{2)

(r)

11.

d. dari pasar ibu membawa buntalan
berisi berbagai pakaian atau barang

e. pakaian dibelidengan be.ras

Seberapa penting dan menentukankah
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap
kehidupan masyarakat? .... berlebihan
kalau kita katakana ... . pengaruh itu tidak

ada. Pelemahan nilai tukar yang terus

terjadi menimbulkan efek psikologis yang

tidak baik. Apalagi, masyarakat pernah

merasakan pengalaman pahit .... nilai

i:e rpuruk sehingga mengakibatkan barang-

barang menghilang daripasaran. ..'. ada,

irarganya tidak terjangkau lagi.

Bahasa lndonesia Kelas Xll SMA Smt. Gasal



Surat dari ibu
-r (a bayang telah pudar '
I,an elang laut pulang ke sarang
,+ngin bertiup ke benua
Tiangtiang akan kering sendiri
Dan nahkoda sudah tau pedoman
Boleh engkau datang padaku
Makna lambang dari nahkoda sudah tahu
pedoman adalah ... .

a. Sudah mencaripedoman hidup
b. Sudah menemukan arah dan tujuan
c. Sudah mempunyaipasangan hidup
d. Sudah berilmu dan berpengalaman
e. Sudah menjadinahkodaberpengalaman

15. "Tak bisa kurang sedikit?"
"Tentu saja bisa, Mister. Dalam
perdagangan. seperti Tuan maklum, harga
bisa damai. Apalagi Mister pecinta benda
seni"

{ammy tak mendengarkan lebih lanjut,
dengan tangkas dia bangkit kemudianke
belakang.

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

i-.,:...:;-. :i: -': :-.+: -,+ = - * -"rX-.+.€4.g&-;&&WdKSS&ffi
14. Baca an puisiberikut inidengan saksama! Dia menulis sepucuk surat untuk Tuan

Wahyono, ahli keramik sebelah rumah. Dia
suruh pelayannya cepat mengantarkan
surat itu.
"Aku minta bantuan Tuan Wahyono untuk
menilai harga teko ini. Dia adalah ahli
keramik. Rumahnya di sebelah itu," ujar
Tammy setelah kembali duduk di dekat
tamunya.
Amanat yang paling menonjol dari
penggalan cerpen tersebut adalah ....
a. dalam berdagang tidak boleh

memberikan harga mati
b. sebaiknya serahkanlah suatu urusan

kepada orang yang ahli
c. kita harus menjalin hubungan baik

dengan tetangga yang mempunyai
keahlian

d. menjadi pesuruh harus taat dan
cekatan dalam bekerja

e. surat dapat digunakan untuk
berkomunikasi oengan tetangga i

!
:
=

1. Maksud yang terkandung dalam suatu cerita disebut ....
2. Cerpen merupakan karangan pendek yang berbentuk ... .

3. Sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi
pokok masalah da[am cerita disebut....

4. Cara pandang seorang pengarang dalam cerita disebut....
5. Cerita pendek juga disebut ... .

6. Dengan menc-eritakan-s,esgorang dengan menyebut namanya secara Iangsung, berarli pengarang
menggunakan sudut pandang orangke ....

7 . Penggambaran watak atau sifat tokoh cerita disebut ... .

8. Hariinisaya tidak masuk kantor, ... harus pergike dokter.
9. Gerak-gerik atau ekpresi yang terlihat dari perubahan raut muka disebut ....
10. Tinggi rendahnya nada suara dalam membaca disebut ... .

c. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar'!
1. sebutkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastral

Jawab:

2. Jelaskan yang Anda ketahui tentang puisil
Jawab:

Apakah yang dimaksud latar/settingT
Jawab:

Apakah yang dimaksud plot/alur cerita?
Jawab:

5. Sebutkan cara penggambaran wffi
Jawab:

6. Jelaskan yang dimaksud konflik cerita!
Jawab:

:- : : :1. t:|. !..:-.).:. t.: tt:.a,..j:. -, - + --
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7. Jelaskan yang Anda ketahui tentang cerpen!

Jawab:

8. Sebutkan unsur-unsur ekstrinsik dalam penulisan cerpen!

Jawab:

9. Sebutkan hal-halyang perlu diperhatikan dalam mengomentari pembacaan pulsil

Jawab:

10. Apakah yang dimaksud gaya bahasa (majas)?

Jawab:

Bacalah sebuah novel yang ada di perpustakaan sekolahmu !

Kemudian tuliskan unsur-unsur intrinsik dari novel tersebut!

r'i

r,

A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

1 . Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Produksi padi tahun 2005 diperklrakan
mencapai 5S,Ot luta ton gabah kering giling

atau tur.un dua persen dibandingkan
dengan produksi tahun sebelumnya. Hal

ini disebabkan adanya penurunan luas
panen padi sawah akibat bencana banjir
dan kekeringan, serta pergeseran waktu
tanam pada empat bulan pertama ditahun
2005.

G.agasan utama paragraf di atas adalah

a. Produksi paditahun 2005 diperkirakan
menurun.

b. Produksi paditahun 2005 diperkirakan
mencapai 53,01 juta ton gabah kering

atau turun dtta Persen dari
sebelumnya

c. Adanya penyebab turunnya produksi
padi, yaitu banjir dan kekeringan.

d. Produksi padi tahun 2005 lebih jelek
dibandingkan tahun sebelumnYa.

e. Produksi paditahun 2005 turun akibat
banjir, kekeringan, dan pergeseran
waktu tanam.

2. Bacalah paragraf berikut dengan saksamal

Menurut hasil penelitian mahasiswa
Institut Pedanian Bogor (lPB), daging ayam
yang dijual pasaran diJakarta, sebanyak
43% menganduttg formalin, yaitu senyawa

kimia yang mengandung zat karsiogenik.
Zat ini ternyata dapat memicu penyakit

paling tepat!

kanker di dalam tubuh. Karena itu, para

konsumen yang setiap hari belanja daging i
ayam, baik di pasar tradisional maupun i
modern agar waspada
Kalinrat tanya yang sesuai dengan isii
paragraf di atas aoalah .

a. Kapan para mahasiswa lPB r.

manaadckan nonolitien danina avam ?'mengadakan penelitian daging ayam
yang mengandung zat karsiogenik?ysr rv I I 

'vr 
rvqr ;.

b. Berapa orang mahasiswa Yang r,

melakukan penelitian terhadap daging I

ayam?
c. Apa tindak lanlut hasil penelitian,l

mahasiswa IPB terhadaP daging i
ayam?

d. Apa hasil penelitian mahasiswa IPB

terhadap daging ayam yang dijual di

pasar tersebut?
e. Mengapa para mahasiswa IPB

melakukan penelitian terhadap daging

ayam yang dijual pasar itu?

Bacalah wacana berikut dengan saksanta!

Bendungan di Desa Jatirogo ini tidak ada r

duanya di lndonesia. Tubuh bendungan !.

tersebut dari bantalan karet berisi air.

Karena terbuat dari karet, tinggi
permukaannya bisa diatur secara
fleksibel. Bila terjadi banjir, bantalan karet

itu dikempiskan. Dan air bah lancar
mengalir ke laut. Sebaliknya. bila volume
air sLingai mengecil, tubuh 6endungan diisi
penuh, sehingga tingginya mencapai 3 m.

rooB,--BahasalndonesiaKelasXllSMASmt,Gasal
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Sungar terbendung dan airnya
dimanfaatkan sebagai air minum dan
irigasi. Pada saat yang sama, alr pasang
dari laut akan terhambat dan tak
mencemari sungai yang menjadi sumber
utama air tawar masyarakat di sekitar
su n gai.

S,-o;lar rsi rvacana di atas adalah ....
, J:-l--ga'r dari bantalan karetdapat

-:+-:^a 
a- c.rr

= *= -- ,- c-.'Q?'.
- : ^- - --^- :-^. -- =: -- ,= -6 :-allalan karet Sangat

-----^:^^,
: Zz': -' ja' :a'r laitalan karet dapat

e. Soetorno a- r pada tanggal 30 Juli ,:,

1888. Se:a-,: trLS ia pindah ke
Jakarta darr :e 'se<olah diSTOVIA. la t

sangat bai"::a -enjadi pemimpin i,

organisasi .:.::.ri pertama di I

c:€t"lc3: .(,an ai:
Pemanfaatan air melalui bendungan
bantalan karet
Bendungan bantalan karet dapat diisi
dengan arr.

Bacalah teks berikut ini dengan saksama!
Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 30 Juli
1BBB. Pada waktu kecil pemuda itu oleh
ayahnya diberi nama Soebroto. Nama itu
kemudian diganti menjadi Soetonto ketika
dia mengikuti sekolah rendah Belanda
(ELS)di Bangil.
Setelah tamat dari ELS di Bangil, Soetomo
melanjutkan studinya ke Jakarta. la masuk
sekolah kedokteran Jawa yang bernama
STOVIA pada tanggal 10 Januari 1903.
Pada masa kemahasiswaannya inilah, ia

tampil sebagai penggerak utama
berdirinya Boedi Oetomo pada bulan Mei
1 908.
Pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai
dengan isi paragraf di atas adalah . . .

a. Soetomo lahir di Desa Ngepeh,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Setamat dari ELS di Bangil, ia
melanjutkan studinya ke STOVIA di
Jakafta. Pada masa kemahasiswaannya
itulah ia tampil sebagai penggerak
berdirinya Boed i Oetomo.
Pada waktu kecil, Soetomo diberi
nama Soebroto. Nama itu kemudian
diganti menjadi Soetomo untuk
melanjutkan sekolah ke STOVIA
Jakarta.
Soetomo lahir di Desa Ngepah,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Setelah besar ia pindah ke Jakarta
untuk menggapai cita-citanya menjadi
dokter. la mendaftarkan diri sebagai
mahasiswa STOVIA dan lulus pada
tanggal 10 Januari '1903.

Dari sejak sekolah ELS di Bangil,
Soetomo sudah bercita-cita menjadi
dokter. la ingin mengabdikan dirinya
sebagai dokter dari satu tempat ke
tempat lain di lndonesia.

lndonesia,

5. Bacalah surai undarEa- :e'kut ini!
Yth. Saudara Bambarj S_<a:,
Jalan Sidobali25
Kota Gede, Yogyakana

hari : Senin
tanggal : 20Agustus 2C,--a

. waktu : pukul 08.30 sa-;a s-..sai
tempat : ruang sidang Si.': =:: ,',

Kami mengucapkan terir.a {"s - ::as
perhatian saudara.

Kalimat yang tepat untuk r: 3- j.:o
bagian pembuka surat di atas a:: e -

a. Bersama surat ini kami me-3-- ra^3
Saudara untuk menghadiri lac:: :e:a

b. Dengan surat ini kami menc--:z'3
Saudara untuk menghadiri rapa: :::a

c. Kami mengundang Saudara *-:-<
menghadirirapat pada

d. Kami mengundang Saudara ::: :

untuk rapat
e. Saya mengundang Saudara un:-<

menghadiri rapat pada

6. Bacalah penggalan pidato di bawah in

dengan saksama!
Dalam proses komunikasi saya denga"
seluruh rakyat lndonesia. baik melall
surat, telepon, maupun SMS. mas'
sering dirasakan adanya pelayanan ;,a-;
kurang baik kepada rakyat Oleh ka::-:
itu, mari kita tingkatkan kualitas peia'.a-a -

dengan penuh ketulusan kasih sa,a-;
dan rasa tanggung javrab
(Presiden Susilo Bambang Yi:-:_. :-:
pada acara HUT ke-59 Bhay'a:;<a'=

Penggalan pidato tersebut re 1u -ci
a. Mengecam kinerja PCtR i aig <-'arg

baik.
Memberitahukan kepada rakyat agar
menggunakan SI/S surat maupun
telepon dalam berkomunikasi dengan
presiden.
Mengimbau agar POLRI meningkatkan
kualitas pelayanan kepada
masyarakat dengan penuh tanggung
jawab.

Menenangkan hati rakyat dengan cara
mengadakan komunikasi melalui
surat, telepon, maupun SMS.
Mendorong masyarakat agar
membantu POLRI dalam
meningkatkan kualitas pelayanan.

b.

c.

d.
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Mereka selalu saja bermusuhan tidak
pernah rukun. Sekarang mereka harus
menanggung segala akibat dari
perbuatannya.

Gurindam yang sesuai dengan ilustrasidi
atas adalah....
a. Kurang pikir kurang siasat, tentu kelak

dirimu tersesat.
b. Siapa menggemari silang-sengketa,

kelaknya pasti berdukacita.
c. Membuat perkara amatlah mudah, jika

terjadi timbullah gundah.

d. Fikirdahulu sebelum berkata, supaya
terelak silang-sengketa.

e. Kalau diri kena perkara, turut susah
sanak saudara.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama I

lndustri kimia dan petrokimia, industri pulp

dan kertas, serta industri baja
menggunakan minyak bumi sebgai bahan
bakar utama untuk menggerakkan mesin-
mesin pabrik. Demikian juga halnya alat
transportasi laut, darat, dan udara, juga

menggunakan minyak bumi sebagai bahan

bakar utamanya.
Simpulan umum paragraf diatas adalah ....

a. Minyak bumi sebagai bahan bakar
berbagaiindustri.

b. Gas bumi dan batubara merupakan
sumber energi yang penting.

c. Alat transportasi menggunakan
minyak bumi sebagai bahan bakar
utama.

d. Minyak bumi merupakan bahan bakar
utama untuk berbagai macam industri
dan alat transportasi.

e. Alat transportasi laut dan darat
menggunakan minyak bumi sebagai
bahan bakar.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama !

Truk yang bermuatan cukup sarat itu gagal
mendaki tanjakan licin pada
penyeberangan sungai. Hujan lebat
sebelumnya menyebabkan kondisi jalan
sangat berat untuk dilewati, sehingga truk
terperosok mundur ke tengah sungai. Agar
memudahkan pendakian tanjakan, maka
Ayub, pengemudi truk, meminta para
penumpangnya turun. Dia bahkan
mengingatkan kemungkinan terjadinya
banjir bandang dari sebelah hulu. Akan
tetapi, para penumpang menolak permintaan

itu.

lde pokok paragraf diatas adalah ....
a. Truk gagal mendakitanjakan licin.
b, Truk terperosok mundur ke tengah

sungai.

d. Supir mengingatkan kemungkinan i.

terjadinya banjir bandang. 
:

c. PengemuCi truk meminta agar
penumpang turun.

e. Penumpang menolak permintaan
supir.

Bacalah paragraf berikut dengan seksamal

melaksanakan pembangunan nasional. i
Menurut pendapat para ahli bahwa i
manusia sebagai sumber potensial 1.

merupakan salah satu modal dasar

10.

Jumlah angkatan kerja yang meningkat ;

setiap tahun merupakan keuntungan,
sekaligus sebagai tantangan bagi |i
pemerintah dan bangsa lndonesia dalam ,''

pembangunan, yaitu sebagai motor i
penggerak dalam mekanisme kerja dalam i:

proses produksi, serta sebagai sasaran !.

dan hasil produksi itu sendiri. {,

Opini (pendapat) yang terdapat dalam
paragraf diatas adalah ....
a. Jumlah angkatan kerja yang

meningkat.
b. Setiap tahun merupakan keinginan

dan sekaligus sebagai tantangan.
c. Melaksanakan pembangunan nasional.

d. Manusia sebagai sumber potensi
merupakan salah satu modal dasar
pembangunan.

e. Sebagai sasaran dan hasil produksi

itu sendiri.

11. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Untuk mengisi akhirtahun pelajaran, OSIS
SMA Negeri 2 Madiun merencanakan
untuk mengadakan karya wisata ke
beberapa objek. Dalam rapat, ketua OSIS
merencanakan kunjungan ke Bandung dan

Pantai Kuta di Bali. Hal ini telah
disesuaikan dengan program sekolah.
Tanggapan yang tepat terhadap rencana
tersebut adalah ....
a. Menurut pendapat saya, kedua tempat

itu berbeda arahnya. Sebaiknya kita
pilih saja satu diantaranya.

b. Buat apa kita ke Pantai Kuta? Pantai
yang dekat saja ada, misalnya
Parangtritis d i Yogyakarta.

c. Saya setuju saja karya wisata ke
kedua tempat tersebut asal biaya
ditanggung oleh sekolah.

d. Saya tidak setuju dengan acara itu.

Waktu liburan sebaiknya kita
beristirahat di rumah.

e. Saya mengusulkan agar objek
wisatanya ditambah beberapa tempat
lagi di daerah kita sendiri, di Jawa
Timur.
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b. Selamat datang kami ucapkan atas
kedatangan anak-anak pada
kesempatan ini.

c. Anak-anak sekalian, pada
kesempatan ir,i Bapak akan memberi
pengarahan tentang PerlunYa
pertimbangan antara pemilihan
jurusan di perguruan tinggi dengan
lapangan kerja yang memungkinkan.

d. Acara ini kami awali dengan
pembacaan do'a.

e. Pada kesempatan ini Para siswa
disuruh berkumpul di sini bersama-
Sfli^, .

17. Bacalalr cuplikan artikelberikut ini!

Per;derita kelainan katup jantung saat ini

bisa serrtakin lega. Bila selama ini mereka
hanya :nempunyai beberapa pilihan untuk
memperbaiki katup jantungnya, seperti
dengan katup jantung mekanis dan katup
jantung biologis dari hewan mamalia, kini
ada tawaran baru, yaitu katup jantung dari
jaringan tubuh pasien itu sendiri.
Alternatif yang baru diperkenalkan di
lndonesia itu adalah bedah katup jantung
dengan katup jantung biologis, yang
diambil dari jaringan tubuh penderita
sendiriatau perikardium otograf. Katup ini

berfungsi seperti katup aslinYa.
Penanganan dengan cara ini terbukti
dapat menekan tingkat kematian yang
tergolong tinggi. Penggunaan katup
biologis otograf tingkat mortalitasnya di
bawah satu persen.
Pakar bidang jantung dariAS, Carlos Mg
Duran yang juga penemu cincin
rekonstruksi katup jantung memperkenalkan
haltersebut dalam jumpa pers pada forum
diskusi ilmiah "lndonesia pada Kelainan
Katup Jantung" di RS Jantung Harapan
Kita, Jakarta.

(Kompas, 16 September 2000)
Cuplikan artikel di atas jika diringkas
menjadi....
a. Penderita kelainan katup jantung lega

dengan ditemukannya katup jantung
dengan katup biologis yang diambil
dari jaringan tubuh penderita sendiri.

b. Carlos Mg Duran di Jakarta
mengenalkan bedah jantung terbaru
dengan menggunakan teknik
perikardium otograf yang memiliki
tingkat keberhasilan tinggi.

c. Penderita penyakit jantung lega
dengan ditemukannya bedah katup
jantung biologis yang diambil dari
jaringan tubuh penderita sendiri yang
terbukti dapat menekan kematian.
Penemunya Carlos Mg Duran dariAS.

d. Pakar bedah jantung dari AS
memperkenalkan bedah jantung

. :ra,.t 14..:,). 1r..rit;#:.w;t...

dengan der;ei teknik katup biologis l
yang diambr. car- jaringan tubuh
penderita senc r ar RS Jantung
Harapan Kita. Ja<ala

e. Harapan hidup pe-::' :a penyakit
jantung di lndones;a se-a{ :'r tinggi
dengan ditemukannya .= l-- - artung
yang menggunakan tekn < ::-'r'c'um
otograf"

18. Perhatikan paragraf rumpang be' < -: -
(1) Sejak Operasi Halilintar itu. pc, s 'a'
juga berjaga-jaga di jalanan, baik s a-;
maupun malarn. (2) (3) Karena itu a-
Operasi Halilintar ini kurang mendapa:
simpati di kalangan Sunni Arab. (4r
Pasalnya, yang kerap diperiksa dan
digeledah rumahnya adalah kaum Sunni
Arab. (5) Banyak warga yang mengaku
bahwa pasukan lrak atau pun AS kerap
menangkap warga yang tidak bersalah.
Kalirnat yang tepat untuk melengkapi
bagian yang rumpang agar menjadi
paragraf yang lengkap dan padu adalah .. . .

a. Polisi lrak dalam tugasnya berpakaian
' sipil, namun bersenjata.

b. Pos-pos pemeriksaan pun kiniberada
di hampir setiap jalan masuk ke kota.

c. Mereka bersenjata, lengkap dengan
rompiantipelurunya.

d.. Amerika pun tidak tinggal diam
membantu polisi lrak tersebut.

e. Banyak yang tidak tahu, aPa Yang
terjadidilrak.

19. Perhatikan silogisme berikut ini!

PU = ...
PK = Polisi adalah aparat keamanan
K = Polisi melindungi masyarakat
Premis umum yang tepat untuk penalaran
di atas adalah ....
a. Seluruh aparat keamanan melindungi

masyarakat.
b. Semuapolisipengayommasyarakat.
c. Setiap abdi masyarakat melindungi

masyarakat.
d. Semua polisi harus melindungi

masyarakat.
e. Semua aparat keamanan selalu

berbuat baik pada masyarakat.

20. Dusun Bone-Bone di Enrekang, 5 jam

berkendaraan mobil dari Makasar,
Sulawesi Selatan lebih hebat lagi. Kepala

, Dusun berpenduduk 542 jiwa ini berinisiatif
menjadikan seluruh bagian dusunnya
sebagai kawasan tidak merokok. lnisiatif
ini dipicu oleh adanya warga dusun yang
pulang kampung karena sakit paru-paru

kronis yang diakibatkan menghirup asap
rokok ditempat kerjanya. Pertanyaan yang

menggelayuti Pak ldris saat itu,"Kalau
perokok pasif saja bisa terkena penyakit,
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dengan inisiatif pak ldris
memberlakukan larangan warganya
untuk tidak merokok?

21 . Bacalah wacana berikut dengan cermatl
Pemakaian batrrbara di negara kita hingga
saat ini masih terbatas hanya pada p[TU
dan pabrik semen. Teknologi pengolahan
dan kualitas batubara yang dimiliki bisa
dikatakan masih rendahi. Selain itu,
masalah dana juga sangat terbatas. Di
negara-negara maju, batubara sudah bisa
diolah menjadi sumber energi. Di samping
itu, dengan teknologi tinggi, batubara
sudah bisa menghasilkan bahan baku
industri kirnia berupa gas sintetis,
Berikut iniyang br_rkan merupakan rincian
gagasan yang dikemukakan pada wacana
di atas adalah ....
a. teknologipengolahan batubaramasih

rendah
b. kualitas batubara masih rendah
c. batubara menjadi sumber energi
d. batubara bahan baku industriklmia
e. pemakaian batubara masih terbatas

22. Pacalah paragraf berikut dengan saksama!
Tenaga kerja yang menjadiandalan pada
masa pembangunan ini adalah tenaga
kerja yang memiliki profesionalisme,
mandiri, dan kreatif. Namun, kenyataannya
perbandinEan penawaran tenbga keija

rntele1 en tei-sebut
kenetraiitasan nya

b. Oleh karena itu, sistem rekruitmen
harus diubah, termasuk pola
pembinaan rJan pendidikan.

c. Tentu saja sistem pembinaan dan pola
pendidikan intelejen harus bei:as dari
pengaruh politik.

d. Harapan kita intelejen harus bisa
beker-je secara maksimal.

e. Dengan demrkian lembaEa intelejen
kita lebih profesional

24. Bacalah penggalan resensi b,:rikuil
Beta pa api knya lv4 a n g u ni,vrj a!i: r-fl € n e I u S U i-l

latar keturunan tokoh Atik A ahnv,a pak
Ansana, adalah pecinta aiam tr'la(a t cak
mengherankan apabila arrrknya +tik
kemudian menjadiahli biologi Attk ser.ang
buku, ia satu dengan buku la memcuat
karirnya dengan buku. Keistimewaan
Mangunwijaya lagi bahwa ia menampilkan
nenutur-penutur sesuai dengan tingkat
sosial dan lingkungannya.
Masalah yang disoroti dalam penggalan
resensi novel di atas adalah ... .

a. Kelebihan pengarang (Mangunwijaya)
dalam menggambarkan latar.

b. Cara Mangunwijaya bercerita daiam
novel.

.n1i:n,l:irri, ,irliiit :r ir iir1,.lrii:t ai i rr ri ir.r ri r.,r..
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c.
d.

e.

Latar belakang kehidupan tokoh Atik.
Pemaparan keturunan tokoh Atik"

Kepandaian Mangunwijaya dalam

..,.r..., ! i;,:r.i,,.1i..,:-l

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun

di atas adalah .. .

a. Senyum adinda memang manis

b. Gula manis di dalam cawan

c. Bunga melati banyak yang suka

d. Kawan manis idaman hati

e" Manis lagisenyummu, Tuan

menulis cerita.

25, Bacalah larik-larik puisi berikut!
Buah mengkudu kusangka kandis
Kandis terletak dalam puan

Gula madu kusangka manis

B, lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
'l . Orang yang bertugas memimpin jalannya diskusi atau seminar cjisebut ...

2. Dalam menanggapi suatu pembicaraan dalam diskusi harus disertaialasan yang bersifat .

3. Tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat merupakan unsur.... dalam karya

sastra.

4. Orang yang bertugas membuat catatan tentang jalannya diskusi disebut ...

5. lntonasi adalah ... .

6. Laporan yang logis disusun berdasarkan ....

7 . Metode berpidato berdasarkan kebutuhan sesaat disebut metode ....

B. Menurut zamannya puisi dibedakan menjadi 2, yaitu ... . dan ....

9. Pantun bersajak ....

10. Cerpen merupakan karangan pendekyang berbentuk....

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah yang dimaksud fakta?

Jawab:

c.

2. Jelaskan kualitas output yang

Jawab:

dihasilkan dunia pendidikan kita!

.i.
',:|

Se butkan kewaj i ban-kewaj i ban peserta da la m diskusi/sem i narl

Jawab:

4, Apakah yang dimaksud artikel?

Jawab

5. Sebutkan syarat untuk membuat kalimat efektif!

Jawab,

6. Sebutkan macam-macam

Jawab:

metode berpidatol

7. Apakah yang dimaksud novel?

Jawab:

Sebutkan ciri-ciri pantun !

Jawab:
o.

o Apakah yang dimaksud resensi?
Jawab:

10. Sebutkan tuj uan dituliskan nya sebuah resensi !

Jawab:

:a
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