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Kegiatan 3
c.

Menemukan Tema, Latar, Penokohan pada Cerpen

Bacalah cerpen berjudul Kisah di Kantor Pos karya Muhamad Ali ini dengan saksama!
Kisah di Kantor Pos
Sekurang-kurangnya sepuluh atau lima belas orang, laki-laki dan perempuan, berdiri dalam satu
deretan panjang, berbaris dari belakang dan berhenti ujungnya di depan sebuah loket. Di atas loket itu
tergantung sebilah papan bertulis dengan huruthuruf putih mungil. Mengambil uang poswesel bertanda

C. Biasanya poswesel-poswesel yang bertanda C berjumlah di bawah seribu rupiah.
Orang yang berdiri paling depan dalam deretan itu, atau lebih tepat dikatakan bergayut pada
kawat rajang loket adalah seorang lelaki berperawakan kurus kerempeng yang sekilas tampak
seperti karung goni kosong yang disampirkan ke penjemuran, Kepala yang dibebani rambut kelabu
dengan sewenang-wenang dan tak terurus itu seperti dipertautkan begitu saja di atas tubuh kurus
kecil itu. Dan yang lebih mengganggu ialah pakaian yang menempel di badannya, selain kelonggaran
tampaknya sudah berminggu-minggu belum pernah diganti.
Patutlah jika wanita yang berdiri di belakangnya selalu menekankan saputangan kecilnya ke
hidungnya dan tetap menjaga jarak tertentu dari lelaki itu. Mungkin untuk menghindari hal-hal yang
kurang menyedapkan. Tapi laki-laki itu rupanya tidak memusingkan benar akan laku s! wanita,
bahkan tak pernah ditolehnya sama sekali. Perhatiannya, selalu tercurah kepada poswesel di
tangannya dan loket di hadapannya yang belum juga dibuka.
Tambah lama tambah panjang juga jadinya deretan itu karena orang-orang yang baru datang
terus saja tegak menyambung. Tapi jendela loket itu belum juga terbuka. Beberapa orang mulai
bersungut-sungut dan malah sudah ada yang mengomel keras-keras karena sang pegawai belum
juga tampak batang hidungnya. Dan deretan memanjang hingga mengganggu lalu-lalang ke loket
lain.

Akhirnya muncul juga pegawai yang ditunggu-tunggu. Seorang wanita separuh baya,
berkacamata, dalam gaun seragam lengkap dengan tanda pangkat kepegawaian yang terpampang
di bahunya. Beberapa helai uban tampak di antara rambutnya yang tersusun rapi. Setelah duduk di

mejanya, sekejap ditatapnya deretan panjang di muka loket itu, seakan-akan hendak dihitungnya

jumlah mereka.

Sesaat wajahnya berubah mengkerut dan semua mata dalam deretan itu sekaligus
membalasnya dengan lontaran rasa jengkel yang tersekat. "Ayo, Iekas Bung!" kata si pegawai kepada
orang pertama serentak derak jendela loket dibukanya. Laki-laki kurus kecil itu tersentak dan buru-

buru disodorkannya posweselnya ke loket. "Punya karlu pengenal?" tanya si pegawai.

Dari saku celananya laki-laki itu mengeluarkan kartu yang dimaksud dan sekali lagi
menyodorkannya ke dalam loket. Si pegawai kini mencocokkan tanda tangan dalam poswesel itu
dengan tanda tangan yang tertera dalam kartu pengenal. Lalu ia mulai membanding-bandingkan
potret dalam kaftu dengan muka laki-laki di hadapannya.
Lakunya itu terang tidak menyenangkan laki-laki kurus kecil itu, tapi dia tentu mengerli dalam
hat ini ia tak bisa berbuat apa-apa,

Syair dan Cerpen
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"0h, maaf. Mulanya saya akan kembalikan kepada Nona seratus rupiah. Tapi ketika dari rumah
saya bersepeda ke mari, tak terduga-duga han sepeda saya meletus di tengah jalan. Terpaksa saya
suruh orang menambalnya dan ongkosnya lima belas rupiah. Selain itu saya mesti menitipkan
sepeda saya dekat kantor pos ini dan orang di sana minta dibayar lima rupiah. Jadi seratus rupiah
dikurangi dua puluh rupiah, sisanya adalah delapan puluh rupiah. ltulah yang akan saya kembalikan
kepada Nona. Delapan puluh rupiah!" Lalu disodorkan sejumlah uang yang telah disebutkannya itu

ke loket.
Pegawai wanita itu menggeserkan kursinya ke belakang seolah ia merasa cemas melihat
hidung laki-laki kurus di hadapannya itu. Kacamatanya bergerak-gerak resah.
"Delapan puluh?" pekiknya. "Mengapa delapan puruh? sungguh saya tak mengerti mengapa

pula ban'ban sepeda yang meletus dihubung-hubungkan dengan soal ini? Oh, jangan berolokolok. Saya tak mau tahu, apakah ban sepeda Saudara meletus dengan tiba-tiba atau meledak

seperti bom hidrogen. Saya tidak mau tahu apakah Saudara menitipkan sepeda itu atau
melemparkannya dijalanan. Bahkan saya kan tidak tahu apakah Saudara memiliki sebuah sepeda.

Dan saya memang tidak peduli semua itu. Yang saya tahu pasti ialah Saudara telah mengakui di
hadapan saya dan semua khalayak di muka loket ini bahwa Saudara telah menerima kelebihan
uang kertas ratusan dari saya. Dan jumlah itulah yang harus saya terima kembali. Sesen pun tak
boleh dikurangi. Ketahuilah, uang itu bukan uang saya, tapi milik Negara!,,

Kata'kata si pegawai itu memberondong cepat bagai peluru-peluru yang mendesing
memerahkan daun telinga laki-laki kurus kecil itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat
seolah-olah hendak melompat ke luar dari kedua belah matanya.
"Tapi Nona harus mengerti juga," ujarnya kemudian dengan suara menggeletar. "Kedatangan
saya kembali ini bukanlah menjadi urusan saya. Tapi semata-mata adalah demi kepentingan Nona
,,.." "Sudah saya bilang tadi: itu saya tidak peduli! Jangan buang-buang waktu. Ayo, cepat! Kembalikan

uang itu!"

Huru'hara itu menyebabkan deretan panjang yang teratur tadi jadi bubar dan berantakan.
Sekarang semua orang menggerundel dekat loket. Dan tentu mereka telah mengikuti dengan
seksama pertengkaran sengit antara laki-laki kurus dengan pegawai wanita di belakang loket itu.
Umumnya mereka sependapat bahwa peristiwa ini sesuatu yang menarik juga, meskipun karenanya
"r;aktu mereka jadi tersia-sia. Setengahnya bersikap acuh tak acuh dan sebagian lagi telah
menyimpulkan penilaian-penilaian.
"Si pegawai wanita itu memang cerewet!" ini adalah pendapat sebagian dari mereka. "Situa
itu

kepingin benar dipanggil nona! Benarkah ia masih nona? ltu bukan soal utama. yang cukup jelas
alah bahwa si tua itu tak dapat menghargai kejujuran yang begitu ikhlas. Si tua seharusnya sudah
cuas menerima, misalnya separuh dari jumlah yang telah dikelirukannya tadi, Siapakah orang di
zaman sekarang yang sudi tersuruk-suruk datang kembali ke loket hanya buat menyerahkan kembali
uang yang sudah berada di tangan?"

"Laki-laki itulah sebenarnya yang tolol, kalau tidak mau disebut gila!" lni adalah pendapat
setengahnya yang lain. "Apa gunanya ia datang terengah-engah buat mengembalikan rejeki mujur,

vang telah diperolehnya dari si tua itu? Tidakkah lebih baik dibelanjakannya saja buat dirinya?
Bukankah seratus rupiah banyak pula gunanya? Lebih-lebih di zaman uang seret, seperti kini? Oh,
si goblok yang tak tahu diri, biarlah dirasainya sendiri akibat ketololannya!"

S;,air dan Cerpen

"Ah, aku kira bukan Aries," bantah Nyonya.
la segera memberikan bukti-bukti watak, sifat dan penyakit-penyakit pembantunya.
"Papa ini jangan sok tahu," katanya menyambung, "Aku kan te-bifr
tahu tentang Roh daripada
Papa. Menurut pendapatku dia bukan Aries. Pasti bintangnya adalah
bintang yrn"g
seperti
bintang si Dul. Sifat-sifatnya sama, kan?,,
Perdebatan di tempat tidur itu berlangsung sampai pukul 12 diselingi dengan
ketawa-ketawa
berderai. Kesimpulannya akhirnya didapatkan juga setelah mereka bangun
eioknya dan samasama minum kopi pagi. Roh pun segera dipanggil. Setelah diberi bentangan
alasan-alasannya,
Nyonya memberi kesimpulan yang mirip sebagai perintah.
"Jadi Roh jelas bintangmu adalah bintang Scorpio. Bintang ini jatuhnya
bulan Oktober, jadi
<amu bisa merayakan ulang tahunmu bulan Oktober nanti. Pu saja malam
Minggu bulan tua. ya?!,,
Roh bukannya gembira malah terkejut.
"Scorpio Nyonya?"

_

.up

,,Ya',,

"Saya tidak mau. Masak bintang saya Scorpio sama dengan
Katijah. Saya tidak mau disamain
Cengan dia. Kalau Scorpio saya kira bukan. Bukan, ah!,,

Nyonya menahan ketawa.
"Habis kalau bukan Scorpio apa?,,
"Ya apa kek yang agak mendingan sedikit. Gemini atau
Taurus atau bintang Virgo seperti yang
iinyanyikan Ade Manuhutu itu."
Nyonya dan Tuan menahan ketawa, Tuan cepat-cepat meninggalkan kursi
dan pergi ke WC.
Nyonya mencoba menahan diri dan meneruskan dlskusi. Setelaliiawar-menawar panjang
lebar

akhirnya ditemukan juga kata sepakat. Dipastikan bahwa bintang Roh adalah
bintang Gemini, Vrianasit
Boh juga setuju Nyonya memilih satu minggu di bulan Geminisebagai
hari pesta ulang tahun.
"Nah sekarang saya tidak akan minder lagi, Nyonya" kata
Roh iambil nyengir derigan ceria.

Kemudian pada hari pesta ulang tahun Roh, Nyonya majikan melarang Roh-bekerja.
la

nengundang beberapa temanteman Floh untuk memasak dan menyiapkan
kue-kue, bahkan ia juga
nengundang orkes dangdut yang kebetulan didirikan oleh beberapa warga
di wilayah kampung di
,rilayah Rt 10.

"Pokoknya karena ini perayaan ulang tahunmu yang pertama,
kamu harus benar-benar
rerasakannya sebagaimana orang lain,,, kata Nyonya.
la juga menganjurkan supaya Roh mengundang semua pembantu, supir,
dan kenalanrenalannya yang lain.
Untuk memberikan keleluasaan pada Roh, pada malam pesta itu, Nyonya,
Tuan, anak-anak
sengaja meninggalkan rumah, tinggal di rumah mertua. Maksudnya agar'Roir
benar-benar dapat
remanfaatkan hari bersejarah itu dengan selega-leganya.
"Agar ia merdeka dan dapat bebas dari perasaan melarangnya
selama ini, Kasihan dia kan juga
oerhak mengecap arti kemerdekaan dan kebahagiaan seperti kiia," katanya
kepada suaminya.
Suaminya mengangguk setuju, hanya anak-anaknya yang cemberut tanda
Roh muncul. la
nencoba mengintip ke dalam rumah. Tampak dua orang wanita tidur
tergeletak di atas sofa. Satu lagi

ci lantai. Yang ini agaknya Roh. Nyonya itu jadi penasaran. la segeri membongkar
tasnya untuk
mengambil kunci serep. Dan seketika pintu dibukanya, ia hampir sala
terpekik karina kagei. Ruang
iamu sudah jadi demikian rusak, berantakan, lebih dari kalau anak-anaknya

mengadikan pesta
-ngorok
aiojing pada ulang tahun mereka. Sementara Roh dan kedua temannya
masih saja
dengan
sejahtera.

-<y'alr

dan Cerpen
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'2 Kita memang diingatkan bahwa membangun demokrasi itu tidaklah mungkin sekalijadi. Namun,

:rapan untuk pembangunan demokrasi haruslah terlihat. Dan tahapan iiu harus
mengarah ke
.=caikan, bukan ke kemunduran.

'r

Kasus polio di Sukabumi sepantasnya menggugah kesadaran kita bahwa pembangunan
-anusia itu sangatlah penting. Kegagalan kita untuk melakukan pembangunan
manusia akan jangat
'=:al akibatnya' Termasuk dalam pembangunan manusia itu yaitu masalah
kesehatan. Kita tidak
: sa main-main dengan masalah kesehatan itu.
Tanggung jawab pembangunan kesehatan itu merupakan tanggung jawab
kita bersama.

'r

l,tasyarakat

harus secara aktif turut berperan sefta, meski inisiatif tenturi/a OeriOa pada pemerintah.
Sebab, tugas pemerintahlah untuk peduli terhadap kehidupan warganya.
Sumber: Kompas, Se/asa, 10 Mei 2005

Latihan I
'ilt/ltlrllitilt f!1!/!!/ril/Uirlililili//ln!i!nl/i!rli!k

atas!
Apakah yang kamu bayangkan ketika mendengar munculnya kasus polio
di Sukabumi, Jawa Barat?
Peristiwa yang terjadi di Sukabumi itu sepantasnya menyadarkan kita mengenai pentingnya
masalah
disiplin. Apakah maksud kalimat tersebut? Jelaskanlah!

Mengapa disiplin harus diterapkan dan dipaksakan untuk dilakukan oleh semua
orang?
Siapakah yang harus menegakkan disiplin?
Apakah yang harus dilakukan dalam mengatasi kasus polio yang terjadi
di sukabumi?

N

Tugas

Sarilah informasi tentang penyakit polio dari berbagai sumber, misalnya
dokter di puskesmas, petugas
<esehatan, guru, orang tua, teman, pasien penderita penyakit polio,
buku, koran, majalah, dan internet!
Catat pengertiannya, ciri-ciri, penyebab penyakit ini, upaya pencegahan
dan pengobatan, dan lain-lainl
:aporkanlah informasi yang telah kamu catat pada perlemuan berikutnyal

Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki satu gagasan utama
dan beberapa gagasan

pendukung' Gagasan utama dapat ditempatkan di awal, di
akhir, dan di awal/akhir paragrat.
Gagasan utama merupakan gagasan yang paling inti dalam paragraf.
Gagasan ini didukung oleh
gagasan-gagasan pendukung. Perhatikanlah tajuk rencana di atas!
Mari kita temukan
gagasan

utama dan gagasan pendukungnya.

Kesehatan
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a.

Beritah komentar terhadap penampilan teman kamu ketika brpidato. Mintatah seorang teman
untuk berpidato sehingga"semua teman mendapat giliran!

2.

Menemukan Hal Penting dalam Pidato

Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan agar lebih mudah menemukan hal penting dalam
pidato adalah:
Pahamilah isi pidato.
Catatlah pokok-pokok isi pidato.
Tentukan pokok pidato yang paling penting (hal yang inti).

a.
b.
c.

Bacalah kembali contoh teks pidato di atas. Pada paragraf awal terdapat kalimat "Saya
bersyukur, ketika penghitungan suara dinyatakan berakhir, saya memperoleh suara paling
banyak."

Lr

"

Kalimat ini menjadi penting karena isinya menjelaskan bahwa orator terpilih menjadi ketua OSIS.
Adakah hal penting lainnya? Tentu. Perhatikanlah kalimat "Saya akan berusaha sebaik-baiknya
menialankan tugas sebagai ketua OSIS.'
Kalimat tersebut berisi harapan penulis setelah terpilih menjadi ketua 0SlS. Masih banyak hal
penting dalam pidato tersebut..Dapatkah kamu menemukannya? Sampaikanlah hasil temuanmu. Jangan
lupa sebutkan pula kalimat pendukungnya atau penjelasnya.

',,r:,yiflrpulkan Pesan Pidato
Pesan sama dengan amanat. Pesan merupakan suatu permintaan. Ada banyak permintaan dari
orator dalam pidatonya. Salah satu di antaranya permohonan doa restu dan bimbingan kepada Kepala
Sekolah, Bapak lbu Guru, dan semua pengurus 0SlS agar pemidato dapat menjalankan tugas dengan
baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.
Dapatkah kamu menemukan kalimat pesan dalam kutipan pidato tersebut? Berilah tanda pada
kalimat yang dimaksud dan sampaikanlah kepada teman-teman pesan tersebut!

l

'20

Bahasa lndonesia lX

Alur ceritanya:
Hanafi tamat sekolah rendah > Hanafi pindah ke HBS > Hanafi bekerja sebagai Asisten Residen
>
Hanafi menjadi komisaris.
Alur dalam kutipan di atas adalah alur maju, artinya maju setahap demi setahap.

Tentukanlah alur novelyang berjudul"Bukan Salah Bunda Mengandung" di atas! Kamu dapat
membuat
seperti contoh sehingga terlihat alur ceritanya

Kegiatan 3

k
n

Mengubah Sajian Grafik, Tabel, atau Bagan Menjadi Uraian

n

a
h

I

Mernbaca Tabel dan Grafik
Tahukah kamu perbedaan tabel dan grafik? Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia, tabeladalah

jaftar yang berisi ikhtisar sejumlah (besar)
data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan bilangan
vang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret teftentu dengan garis pembatas
sehingga dapat dengan mudah disimak. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan (turun
naiknya hasil, statistik dan sebagainya). Grafik dapat berbentuk lingkaran, batang,
dan garis.
Tabel dan grafik dipakai untuk mempermudah penjelasan mengenai keadaan atau perkembangan

sesuatu (data) dalam jumlah yang cukup banyak. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara membaca,
nemahami, dan mengungkapkan data dalam tabel dan grafik. Perhatikanlah langkah-langkah

berikut!

IN

ta
rg

Langkah-langkah membaca tabeligrafik.

a Bacalah judul tabel atau grafik.
c. Bacalah kolom-kolom yang ada pada tabel atau grafik.
:. Lihatlah perbedaan atau persamaan hal yang mencolok pada tabel atau grafik tersebut baik yang
d

tertinggi maupun terendah, rata.rata, dan hitunglah jika diperlukanl
Tariklah kesimpulan dari data yang disampaikan dalam tabel atau grafik tersebut!

Sesuai dengan langkah'langkah tersebut, mari kita baca data yang terdapat pada contoh tabel dan
3rafik berikut
l1

-EnilPeReni-

m

:"

Perbedaan, persamaan, dan hal yang mencolok pada data

Luas Kecamatan Tenggarong 398,10 km2 dihuni oleh 59.383 jiwa sehingga tingkat kepadatannya
cukup tinggi yaitu 149 jiwa/km2.
Kecamatan Tabang luasnya 7.764,50 km2 dengan jumlah penduduknya 9.359 jiwa. Berarti tingkat
xepadatannya kecil sekali yaitu 1 jiwa/km'? dan seterusnya .... lanjutkanlahl
Mrsalnya:
Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah ....
Kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah ....
Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah ....
Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah ,.,.

:

(esimpulan dari data
1. Luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk di setiap kecamatan

dan

Kabupaten Kutai

tidak sama.

2.

Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Tenggarong dan yang paling
sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tabang.

3.

Silakan kamu lanjutkan!

Perhatikanlah contoh grafik berikut inil
Data yang terdapat dalam grafik lingkaran ini merupakan gambaran hasiljajak pendapat Kompas,

-:

.oril 2005 yang secara khusus menyoroti dunia pendidikan di negeri

ini.

:=-3umpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas 26 s.d.27 April 2005

,-:anyak844 responden yang berusia minimal lTtahun dan dipilih menggunakan metode pencuplikan
. r:qratis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan,

:::ang, Palembang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Jayapura. Kota ditentukan secara proporsional.
-

:

-:ch grafik
Gralik Peran Pemerintah dalam Pendidikan Hasil Jajak Pendapat
''Setuju atau tidak

2.

setujukah Anda jika

pemerintah tidak lagi

pemerintah tidak lagi
mengurusi kurikulum
yang dipakai setiap

mengurusi masalah
subsidi pembiayaan

7,59o

sekolah?"

sekolah?"

ffisetulu !rioat<

.

x

I

"Setuju atau tidak

setuiukah Anda iika

i -di Pekerti

Irioat

setuju

tahu

ffi

setulu

f

tioax

!

setuju

rioat<
tahu
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Pada contoh tabel 1 digambarkan luas dan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten
'1;iai' Jumlah kepadatan penduduk di setiap kecamatan tidak sama, Jumlah penduduk di Kecamatan
-aDang

sangat sedikit, tidak sebanding dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk terpadat terdapat
di
'l:camatan Tenggarong. Lanjutkanlah kalimat berikutnya sesuai dengan data dalam tabel!
Pada contoh grafik 2 digambarkan peran pemerintah dalam pendidikan, Dari hasil jajak pendapat

:ara responden menyatakan ketidaksetujuannya jika pemerintah tidak lagi ikut memerhatikan dan
..emberikan
subsidi ke sekolah. Peran serta pemerintah dalam pendidikan sangat diperlukan.
-aniutkanlah dengan kalimat lain yang sesuai dengan data dalam grafikl
Tentu kamu sudah memahami cara membaca data melalui tabel dan grafik. Untuk menguji
.:'nampuanmu, selesaikanlah latihan berikut ini!
3aca dan cermatilah tabel di bawah inil

-:ntoh tabel

2

Tawuran Pelajar 2004

Tgl.
1812

Pelajar

SMK Teratai Putih
Bekasi VS
SMK lptek

-*

Lokasi
GOR Bekasi
Jalan
Benteng

1

tewas

SMK Poris Plawad,
Tangerang

2313 SMK 12 Jakarta
Barat

2814

I SMA Budaya

VS

iI_.
|
I

i

1 luka

berkepala

besi

I

Korban

Samurai

Tangerang
Kawasan

alami

putus tangan

2 luka

parah

Samuraidan batu

Terkena lemparan

Roxy

batu di kepala

SMK di
Taman Sari

dan paha disabet
samurai

Stasiun

SMK PGRIS Jakarla

Jatinegara

Stvtx 53 Mangga
Besar VS
SMK 56 ptuit

Depan Pasar

I lrmur

415

Betawi

4

tersangka
I Parang,samurai, |
pinggang
ikat
ditangkap
aparat
I
I

i

Pulogebang

6/3

j.----t_

1 luka

serius

1 tewas

Piting,

Celurit

Batu dan senjata

t

1 tersangka
ditangkap

tajam

Korban tewas
setelah 1 jam
dirawat di RS

Ancol,
Pademangan

I

29/4 | SMK PGRI 2, Kota
Bogor

I
._*+_*

-* ypM Ciomas
115 i Strln
I Bogor

Budi Pekerti

Jl. RayaBogo.-

2 luka

sabuk bermata

43 pelajar

Jakafta

berat

gir

ditangkap

Sekitar
perumahan

1 tewas

senjata tajam

10 tersangka
ditangkap
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1.

Membedakan Fakta dan Opini

Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang
benar-benar
ada atau terjadi.
Contoh:
Hari Senin, 2 Mei 2005 tidaklah seperti hari Senin biasanya. Hari Senin
ini merupakan Hari pendidikan
Nasional.

Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian.
Contoh:

Teringat kita akan ucapan Wakil Presiden lndonesia pertama, Mohammad Hatta yang
menyatakan
bahwa di zaman yang besar, yang muncul justru adalah orang-orang yang berpikir jernih.

Latihan I
hiuk Mriudul "Pendidikan Sangat Penting untuk Bangs),, dan selesailanlah
latihan ini dengan membri tanda
pada prnyahan yang brupa fakta dan tanda
pada
Bacalah Rutipan

fi

{x)

prnyataan yang menyatakan opini!
1.

sejak awal para pendiri bangsa ini sangat memerhatikan masalah pendidikan.

2.

Pernyataan tentang pendidikan secara tegas dituangkan di dalam pembukaan
UUD 1g45.
Di dalam praktiknya kita melihat bahwa yang dilakukan sejak awal lndonesia
merdeka bukan

?

hanya sekadar pembangunan bangsa, bukan hanya pembangunan negara,
melainkan juga
pembangunan kapasitas manusianya.
Di tengah kehidupan ekonomi yang sangat berat pada waktu itu, kita
tetap mengirimkan orang-orang

4.

yang berpotensi untuk mengecap pendidikan di banyak negara.
Hasil pendidikan itu memang tidak langsung kita rasakan pada masa awal
kemerdekaan itu.
Sayang memang, upaya peningkatan kapasitas manusia lndonesia tidak diprogramkan

o.

lagi secara

khusus.
7.

Keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi lndonesia membuat
kita agak lupa untuk
mempersiapkan generasi-generasi penerus. Akibatnya, memang kita rasakan
sekarang ini.

Kita kekurangan orang-orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga orrng-or.ing yung
mempunyai hati.

I'
10'

Y

Padahal mustahil kita akan mampu membangun bangsa ini, kalau kualitas
manusia yang ada
adalah kualitas yang medioker, yang pas-pasan.
Sebuah bangsa hanya bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju,
apabila diisi oleh
orang-orang yang juga berpikiran besar.

Fakta

dai

Opini

__-__S;*

Latihan I
1.
2.

3
4

5.

Tuliskanlah data buku pada contoh resensi tersebut!
Tuliskanlah inti paragraf dua dari contoh resensi tersebut!
Tuliskan isi paragraf tiga dari contoh resensi tersebut!
Tuliskan alasan Einstein menyenangi matematika!
Tuliskan maksud paragraf penutup contoh resensi tersebut!

Setelah kamu membaca contoh resensi tersebut, tuliskanlah kembali isi ringkasan resensi itu
dalam suatu paragraf. Bacakanlah hasil ringkasan itu di depan teman-temanl

Bacalah sebuah buku tertentu yang dapat kamu pinjam di perpustakaan atau kepada teman!
3uatlah resensinya dengan mengikuti langkah-langkah menyusun resensi, Tulislah identitas buku dan
rngkasannya! Bawalah hasil pekerjaanmu untuk didiskusikan pada perlemuan berikutnya!

JGgiatanl
Lisan Berbagai Peristiwa

Kamu tentu sering mendengarkan atau membaca berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan
sekitar. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat kamu ketahui dari televisi, radio, koran, majalah, dan internet.

=

Simak dan cermatilah berbagai peristiwa berikut ini! Baca dan pahamilah isinya!
Fikri Ramdhani (19 bulan)

Warga Kampung Cidadap RT 01 RW 02, Desa Giri Jaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
Sukabumi. Berdasarkan keterangan dokter yang menanganinya, korban diperkirakan
mengalami kelumpuhan sejak 10 April 2005. Bagian tubuh yang lumpuh adalah kedua kaki
dan tangan sebelah kiri.

[!ODUL
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Tuiuan Belalar

dral0g interaktif pada tayangan televisi/siaran

--:.apkan kembali cerpen dan puisi dalam bentuk
.

--;,iapkan informasi dalam bentuk iklan baris,

:

oan karanEan.

!

Setelah mempelajari materi ini, diharapkar i.ar capat:
Menyimpulkan isi dialog interaktif beoe'ai: 'a'asL,mber
pada tayangan televisi/siaran rad o.
Mengomentari pendapat narasumber
d atog
interaktif pada tayangan televisi/siaran 'ac :
Menceritakan kembali secara lisan is ce::e lV'lenulis iklan baris dengan bahasa yanE s rc.a: pa0at.
dan jelas.
Menyunting karangan dengan berperci':- pada

1.
2.

:::-r-

3.
4.
5.

ketepatan ejaan, tanda baca, pilihan ka:a ".:.':l(t fan
kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebura'ia^ ,.aiara

Kegiata
Menyimpulkan lsi Dialog Interaktif

*

,,

:='rahkah kamu menyaksikan acara dialog interaktif di televisi? Cobalah saksikan dan catat
:-atlah simpulannya!
.

isi

- i alog interaktif ttletro TV

Selamat sore pemirsa Metro TVI Beftemu lagi dengan saya Angelina dalam Dialog lnteraktif
=:-: TV. Tema yang akan diangkat kali ini yaitu Ekstrak Daun Jambu Biji yang Bisa Menyembuhkan
-=..am Berdarah (DB). Kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dengan menghubungi
=* di nomor telepon (021) 58300022,
Pengobatan bagi penderlta demam berdarah selama ini masih bersifat suponif sala Hal ini
:;':asarkan hasil penelitian yang dilakukan baru-baru ini, ternyata ekstrak daun jambu bijl berkhasiat
: :a menyembuhkan demam berdarah.
Sejauh mana sebetulnya potensi ekstrak daun jambu biji bisa sembuhkan demam berdarah?
:.taimana prosesnya ekstrak daun jambu biji bisa menghambat vius Dengue? Untuk membahas

-=salah initelah ada di ujung telepon Apoteker Patologi Klinik Kedokteran Unlversitas Airlangga,

-' Suprapto Ma'at.
: "Haloi Selamat sore Dr. Suprapto,"
::'nbicara : "Ya!"
::mbawa acara

::mbawa acara'. "Selamat sore, Dok!"
:=rrbicara :"Sorel"
::mbawa acara : "Dok, sebetulnya itu ekstrak daun atau ekstrak jambu
bijinya yang bisa
menyembuhkan?"

iuiiKasi
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Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai suatu gambaran yang mengesankan suatu
kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-

anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah
sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tak dijaga lagi.
Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya,

Beginilah kisahnya.
Sekali hari aku datang mengupah kepada Kakek. Biasanya Kakek gembira menerimaku, karena

aku suka memberinya uang, Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan
lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada
sesuatu yang mengamuk pikirannya" Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan
halus, kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki Kakek, Tidak pernah aku
melihat Kakek begitu bermuram durja dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu.
Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau cukur itu. Dan aku tanya Kakek: "Pisau
siapa, Kek?"
"Ajo Sidi,"

"Ajo Sidi?"
Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia.
Dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya, Ajo Sidi bisa mengikat orangorang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu
sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelakupelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pemeo akhirnya.
Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang mencocoki watak dari pelaku-pelaku ceritanya.
Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang

ketagihan jadi pemimpin yang berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pemimpin
tersebut kami sebutkan pemimpin katak.
Tibatiba aku ingat lagi pada Kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah
membuat bualan tentang Kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan Kakek? Aku ingin tahu. Lalu
aku tanya Kakek lagi, "Apa ceritanya, Kek?"
"Siapa?"
"Ajo Sidi."
"Kurang ajar dia." Kakek menjawab.
"Kenapa?"
"Mudah-mudahan pisau cukur ini, yang kuasah tajamtajam ini, menggorok tenggorokannya."
"Kakek marah?"
"Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah
lama aku tak marah-marah lagi, Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya,
Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku
menyerahkan diri kepada-Nya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal,"
lngin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan Kakek jadi memuncak. Aku tanyai lagi
Kakek: "Bagaimana katanya, Kek?"
Tapi Kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang bertanya,
lalu ia yang beftanya padaku: "Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini, sedari
mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki
Tuhankah semua pekerjaanku?"
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"Ya, Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain dan beribadat menyembah-Mu, menyebut-nyebut
nama-Mu. Bahkan dalam kasih-Mu, ketika aku sakit, nama-Mu menjadi buah bibirku juga. Dan aku
juga selalu berdoa, mendoakan kemurahan hati-Mu untuk menginsafkan umat-Mu."
"Lain?"
Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. la telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf,
bahwa peftanyaan Tuhan bukan asal befianya saja, tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi
menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. la tak tahu apa lagi yang harus dikatakannya, ia
termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh
Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu.

"Lain lagi?" tanya Tuhan.

"Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya, o, Tuhan yang Mahabesar, lagi Pengasih dan
Penyayang, Adil dan Mahatahu." Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan
diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan
tidak salah tanya kepadanya.
Tapi Tuhan befianya lagi, "Tak ada lagi?"
"O, o, ooo, anu Tuhanku. Aku selalu membaca kitab-Mu,"
"Lain?"
"Sudah kuceritakan semuanya, o, Tuhanku, Tapi kalau ada yang aku lupa mengatakannya,
pun
aku
bersyukur karena Engkaulah yang Mahatahu."
"Sungguh tidak ada lagi yang kaukerjakan di dunia selain yang kauceritakan tadi?"
"Ya, itulah semuanya, Tuhanku."
"Masuk kamu."
Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti
kenapa ia dibawa ke neraka ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia
percaya Tuhan tidak kilap.
Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia
terpanggang hangus, merintih kesakitan Dan ia tambah tak mengefii lagi dengan keadaan dirinya,
karena semua orang yang dilihatnya di neraka ltu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada
salah seorang yang telah sampai empat belas kali ke Mekah dan bergelar Sjekh pula. Lalu Haji
Saleh mendekati mereka, dan bedanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana
Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerli juga
"Bagaimana Tuhan kita ini?" kata Haji Saleh kemudian. "Bukankah kita disuruhnya taat beribadat

teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerlakan selama hidup kita? Tapi kini kita dimasukkanNya ke neraka."
"Ya, kamijuga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang
ketaatannya beribadat." kata salah seorang di antaranya.
"lni sungguh tidak adil."
"Memang tidak adil," kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh.
"Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita."
"Kita harus mengingatkan Tuhan, kalau-kalau ia kilap memasukkan kita ke neraka ini."
"Benar. Benar. Benar," sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh.
"Kalau Tuhan tak mau mengakui kekilapan-Nya, bagaimana?" suatu suara melengking di
dalam kelompok orang banyak itu. "Kita protes. Kita resolusikan," kata Haji Saleh. "Apa kita revolusikan

juga?" tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner.
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yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadat tidak mengeluarkan

peluh, tidak membanting tulang, Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping
beribadat. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian,
mabuk disembah saja.Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini
kembali ke neraka. Letakkan di keraknya."
Semuanya jadi pucat pasi tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa
jalan yang diridhai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakannya
di dunia itu salah atau benar. Tapi la tak berani berlanya kepada Tuhan. la berlanya saja pada
malaikat yang menggiring mereka itu.
'iSalahkah menurut pendapatmu, kalau kami menyembah Tuhan di dunia?" tanya Haji Saleh.
"Tidak. Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut
masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu
sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya.
lnilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara
semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikitpun."
Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari Kakek. Cerita yang memurungkan Kakek.
Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata apa aku tak pergi
menjenguk.
"Siapa yang meninggal?" tanyaku kaget..
"Kakek."

"Kakek?"
"Ya. Tadi subuh Kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali, la
menggorok lehernya dengan pisau cukur."
"Astaga. A1o Sidi punya gara-gara," kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang
tercengang-cengang.
Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya. Tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia.
"la sudah pergi," jawab istri Ajo Sidi,
"Tidak ia tahu Kakek meninggal?"
"Sudah, Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kapan buat Kakek tujuh lapis."
"Dan sekarang?" tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan
Ajo Sidi yang tidak sedikit pun beftanggung jawab, "Dan sekarang ke mana dia?"
"Kerja."

"Kerja?" tanyaku mengulangi hampa.
"Ya. Dia pergi kerja."

Robohnya Surau Kani, Gramedia, Jakana.
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Latihan I

1.

2,

Apakah pekerjaan Kakek dalam cerpen tersebut?
Mengapa Kakek marah kepada Ajo Sidi?
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Carilah cerpen dari media massa atau internetl Tuliskanlah ringkasannya dan jelaskanlah makna
ungkapan yang terdapat dalam cerita yang kamu pilih!
Perhatikanlah pula beberapa kalimat dari cerpen tersebut yang menggunakan majas!
Contoh:
Maka aku ingat Ajo Sidi sl pembual itu,
Fajar kegembiraan lelah munculdi wajahnya.

1.
2.

Majas yang digunakan pada kalimat 1 adalah majas antonomasia, sebutan pembual untuk
menggantikan nama yang sesungguhnya. Pada kalimat 2 majas yang digunakan adalah malas metafora.
Kata fajar kegembiraan menggambarkan suasana hati yang senang.

Simaklah uraian berikut ini!
Jenis-jenis majas
Metafora, suatu benda dibandingkan dengan benda yang lain. Kedua benda yang diperbandingkan

Hffiilt#:ffi;llin:li-:lTsjr

2.

3.

4.

riung (mempunyai sifar kuasa memberikan kehidupan kepada
segala makhluk), dewi malam untuk bulan (keindahannya), sampah masyarakat untuk manusiamanusia yang tak berguna dalam masyarakat.
Personifikasi, benda mati diumpamakan dengan benda bernyawa yang dapat bergerak sendiri.
Contoh: angin berbisik, badai menghantam, lautan mengamuk.
Asosiasi atau simile, perbandingan terhadap suatu benda yang menimbulkan asosiasi terhadap
benda yang disebutkan.
Contoh: muka pucat bagai bulan kesiangan (pucat tidak bercahaya), semangatnya keras bagai
baja (tidak mudah lemah).
Alegori, suatu perbandingan utuh, bertaut satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan

yang utuh.

5.
6.
7.

Contoh: Kehidupan ini bagaikan perputaran roda pedati ada kalanya di atas dan di bawah,
berlangsung cepat mengikuti lajunya roda.
simbolik, mempergunakan benda-benda lain sebagai simbol atau perrambang.
Contoh: bunglon (lambang orang yang tak berpendirian), melati (kesucian), kekasih (lambang
Tuhan dalam puisi Padamu Jua).
Tropen, mempergunakan kata-kata yang sejajar artinya/pengerliannya.
contoh: terbang (naik pesawat), berkubur (tidak keluar-keluar), hanyut (melamun).
Metonimia, sebuah nama diasosiasikan atau untuk menggantikan benda yang dimaksud.
Contoh: jarum (rokok kretek), kompas (surat kabar).
Litotes, kata berlawanan artinya, dimaksudkan untuk merendahkan diri terhadap orang lain.
Contoh: Kalau sempat, datanglah sekali-kali berkunjung ke gubuk kami.
Apa yang dapat Saudara harapkan dari saya? llmu tiada harla pun tiada.
Kalau Saudara nanti mampir ke rumah kami, hanya teh dingin dan kue kampung saja yang dapat
kami suguhkan.
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Menulis lklan Baris

D.

Pernahkah kamu membaca iklan baris di surat kabar? Apakah kamu dapat memahami isinya
dengan mudah? Pada kegiatan ini akan mempelajari jenis iklan baris, mendata singkatan dalam iklan
baris, dan membaca teks iklan baris seeara lengkap.

Ada beberapa macam iklan yaitu iklan permintaan, penawaran, pengumuman, dan iklan keluarga.
Perhatikanlah contoh iklan baris yang dikutip dari koran ibu kota beriku[ ini!
b.

a.
H

1.

LAIN;LAlil r'

Hil{nisl

IIJUAL CEPA HMH Jl, Abesin N0,27 Bgrllllb

2.

+ - ::.'l -

co): r:r air-aln Ph. 55743134,79924672,
-3 : i:-::- i' :, I F kari datang (5050400324)
uEVrv..r_ .rriT0 T LAIA 70600129,70005580
5:;, , ,. -- :... .r:_, ::,!.j r 23 t Fsc 20jt Toyota
i:.\.2.::. ':' , .-. -,.,;_:a .: lr'ra I it, Altis. Daihatsu
..
_. .rc.tta Jazz 14 jt

Z,

DIJUAI EMH di dukuh zamrud blok B4/10 kota
legenda, bks tmr 3 kt, 2 km, ac. tlp, taman. list
1300w Tlp 82602'1 i6. 08129646835

3.

4.

isi: :.- :l

JUAL RUMAH di Ferumhaman Vila i'lusa Indali
Bekasi Blok VB No.4 tipe 45, llstrik 1:-{00!v, tet
pump, SHM, telp, sr.rdah reflovrsl, harga rrego.
tanpa peranlara Hub. 0?1"322Sii5

IIJUAL HUIllAll lB0Jt {Nego),

t1

tI

Y!

1'152 th 95 merah metalik,
mulus, H,;b :3'29924973.4754578ext 103

OIJUAL Bl,li;'320,

3.

(RACHI/&l' S::::I-'l:56),

LT:96m2,

Btllliv

4.

Tingkat, 3KI, 2KM, 220M, PAM, Sanyo, Bebas
Hub, 0?1"8212726 {S050400331}

5.

..::
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Surat Pembaca
Tuiuan Belaiar

Standar Kompetensi:

'

.

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dalam
bentuk karya ilmiah sederhana, teks pidato, surat
pem baca.

2
3

Memahami novel dari berbagai angkatan.
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam
Oisrusl

llato

Setelah mempelajari materi in. dihilu0kun kamL, dapat:
Menulis surat pembaca tentang I ng(Lr:!ar seko ah.
Mengidentifikasi kebiasaan, adat. ei (a .ang terdapat

l.
2.
3.
4.

dalam buku novel angkatan 20-30at.
Membandingkan karakteristik n0ve, angia:a: 20 dan
30 -an.

Menerapkan prinsip-prinsip diskus

.

_oan

Iffi

Kegiatan I
Menulis Surat Pembaca tentang Lingkungan

Pernahkah kamu membaca surat pernbaea di media cetak? Biasanya yang disampaikan ada ah
<eluhan terhadap sesuatu agar rnenjadi perhatian bagi orang atau lembaga yang berkepentr,rgan.
3erikut disajikan contoh surat peml-ra.ca ya.ng dikutip da.ri salah satu media cetak lndonesia

REDAKSI YTH.
Surat untuk Hedaksi Yth. hendaknya dilengkapifotokopi KTP/SlM/paspor yang masih berlaku, berikut
nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima.

Penutup Trotoar Belum Diperbaiki
Penutup gorong-gorong atau trotoar di Jalan Kapuk Raya, tepatnya di wilayah FT 001 dan RW
010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang kondisinya rusak parah hingga
saat ini belum diperbaiki. Kerusakan ini sebenarnya sudah ada sebelum banjir bandano melanda

Jakarta beberapa bulan lalu. Seakan-akan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tutup rnata soal ini,
padahal keadaan tersebut sangat membahayakan keselama"tan lalu lintas dan pejalan kaki
Panjang gorong-gorong tersebut sekitar 500 meter menuju kali baru Pantai lndah Kapuk jika
diukur dari perempatan Kapuk pos polisi. Tetapi, yang rusak parah panjangnya sekitar 300 meter.
Kerusakan yang terlihat adalah jebolnya penutup trotoar yang dibangun dengan konstruksi asalasalan. Jumlah lubang atau tutup yang lebolada sekitar 16 lubang, dengan panlang 80 sentimeter
hingga enam meter, dan terlihat menganga.
Perlu diketahui bahwa arus lalu lintas di jalan tersebut setiap hari sangar padat karena berada
tepat di persimpangan antara perumahan Pantai lndah Kapuk dan Grisenda. Apalagi menjelang
jam-jam sibuk pergi dan pulang kantor, sering terjadi kemacetan yang cuKup parah, Oleh karena
trotoar rusak, para pejalan kaki berjalan di median jalan yang tentu membahayakan keselamatannya.

Surat Pembaca
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Para tokoh:

1. Sutan Mahmud Syah; seorang penghulu di padang.
2. Baginda sulaiman; tipe seorang pedagang yang terlalu percaya kepada orang lain,
3' Putri Rabiah; seorang wanita yang taat beribadah dan sekaligus bangga kepada adat istiadat
yang melingkungi hidupnya.

4.
5.

6,

7.
8,

Sutan Hamzah; seorang tua yang sangat bangga akan adat istiadat.
Datuk Maringgih, seorang tua yang serakah. Dia adalah seorang saudagar kaya yang hidupnya
tak pernah puas. Dia tipe manusia licik.
Samsul Bahri seorang pemuda terpelajar dan sentimentil.

siti Nurbaya', perempuan yang selalu menderita karena adat yang melingkupi hidupnya.
Kusir Ali seorang kusir yang sangat patuh.

Ringkasan Cerita

(1) Pada salah satu kampung di kota Padang hiduplah tiga orang saudagar kaya. Saudagar yang
pertama bernama Sutan Mahmud Syah. Dia adalah seorang saudagar kaya yang
sangat Oisegani
dan dihormati oleh masyarakat. Dia juga seorang penghulu terkenil yang mempunyai anak lakilaki bernama Samsul Bahri.
(2) Saudagar yang kedua bernama Baginda Sulaiman. Dia sangat baik hati. Baginda Sulaiman
mempunyai toko yang cukup besar. Usahanya berjalan cukup maju. Dia mempunyai anak
perempuan yang cantik, bernama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya selalu taat kepada
orang tuanya dan
juga sangat taat menjalankan perintah agama.

(3)

Keluarga Baginda Sulaiman dengan keluarga Sutan Mahmud Syah mempunyai hubungan
yang cukup akrab, Mereka adalah dua keluarga kaya yang bertetangga. Mereka
sering sating
mengunjungi. Anak mereka, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri selalu main bersama-sama-. Ketika
telah menginjak dewasa, antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya terjalin hubungan cinta kasih yang

dalam. Hubungan mereka sangat disetujui oleh kedua orang tua masing-masing.
(4) Saudagar ketiga bernama Datuk Maringgih, Dia adalah seorang rentenir yang sangat kikir. Dia
-mempunyai
kurang disukai oleh warga kampung karena kekikirannya itu. S6lain itu, dia
luga
pembawaan yang angkuh, suka iri hati, dan suka memfitnah orang lain.

(5)

Datuk Maringgih merasa iri melihat kemajuan usaha dagang Baginda Sulaiman, Dia

menganggap Baginda Sulaiman sebagai musuh besarnya. Dia tidak suka melihat Baginda
Sulaiman
maju, ltulah sebabnya, dalam hatinya timbul niat jahat untuk menghancurkan usaha digang
Baginda
Sulaiman. Niat iahat tersebut betul-betul dilaksanakannya. Berkai bantuan orang-orang suiuhannya,

dia berhasil membakar toko milik Baginda Sulaiman. Toko Baginda Sulaiman hibis terbakar,
akibatnya Baginda Sulaiman langsung jatuh bangkrut.

(6) Baginda Sulaiman sama sekali tidak mengetahuijika kebangkrutannya disebabkan pefuuatan
Datuk Maringgih. Tanpa berpikir panjang, Baginda Sulaiman mendatangi rumah Datuk Maringgih
untuk- meminjam uang kepadanya. Kedatangan Baginda Sulaiman memang sangat
diharapkan
oleh Datuk Maringgih. Kedatangan Baginda Sulaiman untuk meminjam uang semakin membuka
jalan-bagi Datuk Maringgih untuk menjatuhkan Baginda Sulaiman
sampai kJakar.akarnya.
(7) Dengan senang hati, Datuk Maringgih meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman, dengan
perjanjian harus dibayar lunas dalam waktu tiga bulan, Oleh karena terpaksa
dan tidak mengetahui
maksud buruk Datuk Maringgih, Baginda sulaiman menyetujui persyaratan itu,

*
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Dengan demikian, dia dapat dengan mudah membantu Siti Nurbaya. Namun, permintaannya ditolak

oleh pihak kepolisian. Mereka telah memutuskan bahwa pengadilan akan dilaksanakan di Padang.
(20) Dalam persidangan itu, ternyata Datuk Maringgih tidak dapat memberikan bukti kuat sehubungan
dengan tuduhan yang dilontarkan kepada Siti Nurbaya, sehingga pengadilan memenangkan Siti
Nurbaya dan membebaskannya.
(21) Rupanya Datuk Maringgih belum juga merasa puas untuk mencelakakan Siti Nurbaya. Secara
diam-diam, dia menyuruh seseorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Usahanya berhasil, Siti Nurbaya
meninggal dunia akibat keracunan.
Mendengar kematian kekasihnya, hati Samsul Bahri sangat terpukul, Dia hampir bunuh

diri Namun,

usahanya untuk melakukan bunuh diri diketahui oleh teman-temannya, sehingga dia pun selamat.
(22) lbunya Siti Nurbaya langsung jatuh sakit mendengar kematian putrinya. Tidak lama kemudian,
dia pun meninggal dunia karena siksaan batin yang dialaminya. Dulu suaminya meninggal dunia
dalam keadaan sangat menderita, sekarang giiiran anaknya yang sangat dicintainya meninggal
dunia. Keduanya meninggal dalam keadaan yang sengsara lahir maupun batin,
(23) Beberapa waktu kemudian, Samsul Bahri dikirim ke Padang oleh pemerintah Kompeni Pada
saat itu, Samsul Bahri berpangkat letnan dengan gelar Letnan Mas. Dia ditugaskan untuk membasmi
para pengacau yang berkecamuk di daerah Padang.

(24) Ternyata salah satu kelompok pengacau di daerah Padang didalangi oleh Datuk Maringgih
Pada saat itu, terjadilah pertempuran sengit antara anak buah Samsul Bahri dan anak buah Datuk
Maringgih. Datuk Maringgih berhasil menebaskan pedangnya pada tubuh Letnan Mas, Namun,
Letnan Mas juga berhasil menembakkan pelurunya pada tubuh Datuk Maringgih. Letnan Mas
hanya menderita luka-luka saja, sedangkan Datuk Maringgih meninggal dunia.
(25) Samsul Bahri dirawat di rumah sakit Padang. Dia pun meninggal dunia di rumah sakit tersebut
Namun, sebelum meninggal dunia, dia berhasil bertemu dengan ayahnya, Sutan Mahmud Syah dan
sempal minta maaf kepadanya atas peristiwa saat ia memukul Datuk Maringgih. Bagaimana pun,
perbuatan itu telah mencoreng muka keluarganya dan juga melanggar adat, yaitu berkasih-kasihan
dengan istri orang. Pada saat kejadian itu, Samsul Bahri diusir oleh ayahnya. Sekarang keduanya
saling memaafkan. Ayah Samsul Bahri telah menyesali perkataannya kepada anaknya wafdu itu.
(26) Sebelum meninggal, Samsul Bahri meminta kepada ayahnya agar dia dikuburkan di sebelah

kuburan Siti Nurbaya di Gunung Padang. Permintaan itu dikabulkan oleh ayahnya, Dia pun
dikuburkan bersebelahan dengan kuburan Siti Nurbaya di Gunung Padang. Kedua kekasih itu tidur
bersama-sama dan tidak akan pernah terpisah lagi ,untuk selama-lamanya.

Kamu tentu telah membaca kutipan Siti Nurbaya, sekarang berilah tanggapan melalul lat han berikut!

Latihan

1.

2.

Mengapa Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgih?
Bagaimanakah tanggapan kamu terhadap tokoh Siti Nubaya?

Apakah tema dari roman Siti Nurbaya? Apakah kawin paksa masih ditemukan pada zaman
sekarang ini?
Surat Pembaca
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"Penat pinggangku duduk di kursi dan berasa pirai kakiku duduk berjuntai, Hanafi," sahut ibunya.

"Kesenangan ibu hanyalah duduk di bawah sebab semenjak ingatku duduk dl bawah saja."
"ltulah salahnya, lbu, bangsa kita dari kampung; tidak suka menurutkan putaran zaman. Lebih
suka duduk rungkuh dan duduk mengukul saja sepanjang hari. Tidak ubah dengan kerbau bangsa
kita, Bu! Dan segala sirih menyirih itu ... brrrr!"
Akhirnya, kedua orang itu tidak berani lagi mengubah sesuatu apa di dalam rumah, melainkan
dibersihkannya saja sesuatu sudut di muka dapur, di sanalah ia bersenda gurau atau menerima tamu
yang datang. Makin lama makin bimbanglah hatinya melihat anak yang kebelanda-belandaan itu.
Pakaiannya cara Belanda, pergaulannya dengan orang Belanda saja, Jika ia berbahasa Melayu,
meskipun dengan ibunya sendiri maka dipergunakan bahasa Riau dan kepada orang yang di bawahnya
ia berbahasa cara orang Betawi. Begitu pun juga sebagai dipatahkannya lidahnya dalam berbahasa
sendiri.

Hal yang sangat menyedihkan hati ibunya, ialah karena bagi Hanafi segala orang vang tidak
pandai berbahasa Belanda, tidaklah masuk bilangan. Segala hal ikhwal yang berhubungan dengan
orang Melayu, dicatat dan dicemoohkannya, sampai kepada adat lembaga orang Melayu dan agama
lslam tidak mendapat perindahan serambut juga. Adat lembaga disebutkan 'kuno', aga.na lslam
'takhayul'. Tidak heran, kalau ia hidup tersisih benar dari pergaulan orang Melayu. Hanyaiar kecada
ibunya ada melekat hatinya,

Acap kali benar ia kerkata, terutama kepada orang Belanda, "Bahwa negeri Minang<abau
sungguh indah, hanya sayang sekali penduduknya si Minangkabau." "Tapi," katanya pula. ''Se ncahindahnya negeri ini bila tak ada ibuku, niscaya sudah lamalah kutinggalkan.,,
Demikian juga ibunya, hanya suka menahan sakit senangnya di rumah Hanafi karena kasrn
kepada anak yang hanya seorang itu saja.
SalahAsuhan

,4!i,

f,!i
-q

lstilah

.

'
.
.

komisaris
rumah gadang
pirai

pegawai rendah yang melakukan pekerjaan tulis-menulis di kantor
berpangkat setingkat di atas juru tulis,
jabatan di atas juru tulis bahasa daerah.
rumah induk tempat tinggal kaum keluarga atau rumah bersama
penyakit pada sendi-sendi tulang, penyakit encok (rematik)

dicacat

dicela.

klerk

l:r

e.ntah

Majas

'

Sarkasme

Tak ubah dengan kerbau bangsa kita, Bu!

Bahasa kias (ungkapan)
Air muka jernih, berarli berseri, senang, gembira.
Menjadi duri dalam daging, yang berarti selalu terasa tidak menyenangkar

.
.
'

2

Mengapa Hanafi menjadi kebelanda-belandaan? Buktikan dengan beberapa perilaku Hanafi yang
digambarkan dalam kutipan novel di atas?
Bagaimana sikap ibu Hanafi melihat tingkah Hanafi yang kebelanda.belandaan, mengapa lbu
Hanafi demikian?

Surat Pembaca

Pada tahun dua puluhan peran Balai Pustaka dalam menghidupkan dan memajukan perkembanga'
sastra lndonesia sangat besar. (....)
Nama angkatan Pujangga Baru diambll dari majalah sastra yang terbit pada tahun 1933, yang
berjudul Pujangga Baru. (....)

Majalah Pujangga Baru dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Sutan Takdir Alisyahbana, Amir
Hamzah, Sanusi Pane, sefta Armijn Pane. (....)

Tug7as
E@

l:oalah baca salah satu karya angkatan dua puluhan atau tiga puluhan. Buatlah laporan baca berupa
-^gkasan cerita. Kamu dapat meminjam buku itu di perpustakaan keliling,
kepada teman, atau kepada

l-'u.

Kegiatan

I

Menerapkan Prinsip-prinsip Diskusi
Pernahkah kamu menyaksikan dua orang teman membicarakan sesuaiu yang masing-masing
rempertahankan gagasannya sehingga terjadi debat yang berkepanjangan bahkan menimbulkan
:erselisihan? Bagaimana pendapatmu terhadap kedua orang tersebut? Apakah peristiwa perdebatan
rereka disebut diskusi? Tentulah hal seperti itu tidak termasuk diskusi, peristiwa tersebut hanya dialog
, akni percakapan yang dilakukan oleh dua orang. Pernahkah kamu menyaksikan diskusi interaktif di
ayar kaca yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi atau melihat langsung beberapa orang
:engurus Karang Taruna berdiskusi untuk merencanakan satu keglatan tertentu? Cobalah amati kegiatan
::rsebut. Catatlah hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam diskusi tersebut.
Diskusi dapat dibedakan atas dua jenis yakni diskusi kelompok dan diskusi umum. Diskusi yang
: lakukan dengan jumlah peserta antara 3 sampai dengan 6 orang dapat dimasukkan sebagai diskusi
<eiompok. Dalam diskusi kelompok sebaiknya ditentukan seorang ketua kelompok yang berlugas
iemlmpin dan nrengatur pelaksanaan diskusi, seorang sekretaris yang akan mencatat hal-hal yang

ienting selama diskusi berlangsung, dan yang lainnya sebagai anggota. Hal ini sering dilakukan untuk
nendiskusikan masalah yang ditugaskan guru kepada siswa. Misalnya, dalam satu kelas ada sejumiah
:ua puluh siswa maka dibagi atas empat kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang,
Sebaiknya di dalam satu kelompok jumlah pesertanya dibatasi, jangan terlalu banyak, Jika jumlah
resertanya terlalu banyak maka diskusi tersebut kurang efektif.
Pemimpin diskusi berkewajiban merumuskan masalah dengan tepat dan pemecahannya tidak
nerupakan jawaban "ya" atau 'tidak'. Pemimpin diskusi yang baik harus memberlkan kesempatan
cerbicara kepada para peserta, sabar, menghargai setiap pendapat yang disampaikan pesefia, jujur,
'amah, dan tidak berat sebelah. Menurut kamu, apakah tugas seorang pemimpin diskusi?

)

Tugas seorang pemimpin diskusi sebagai berikut.
Mempersiapkan garis besar diskusi.
Membuka diskusi dengan mengemukakan masalah yang akan didiskusikan.

8Y':
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Drama
Dasar
drama
Mengungkapkan tanggapan
drama

Kompelensi

1'
2

Tujuan Belaiar

Menulis naskah

terhadap pementasan

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:
Menulis nas(ah drama berdasarkan peristiwa nyata.
Menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang sudah

1.
2.

d

i

baca.

3. Membahas pementasan drama yang ditulis siswa.
4. Menilai pementasan drama yang dilikukan oleh siswa.

Kegiatan t
Menulis Naskah Drama Berdasarkan peristiwa Nyata

A.

Kemudian Yuliati, istri Sapari muncul dari pintu keluar. la berumur leblh kurang
membawa tas dan memberi kesan habis mengajar di raman Kanak-kanak.

Sapari
Yuliati
Tukang sayur
Yuliati
Tukang sayur
Yuliati
Tukang sayur
Yuliati

22 tahun,

(Pada Yuliati) "Jam sekian sudah pulang, 8u.,,
"Ya, pesari apa saja kau, Pak? Seperli biasa, Mbok?,,
"Ya, sepefii biasa tapi tambah bandeng tiga.,,
"Hari Sabtu saja, Mbok. Sudah berjumlah berapa utangku semua?,,
"Sekitar Rp30.000,00 dengan ini tadi.,,
"Baiklah. Hari Sabtu saja."
"Sudah, Den. Permisi."
"Ya, Mbok. (Melangkah ke belakang).,,

Perempuan tukang sayur menjinjing minyak goreng dalam ember, lantas
meninggalkan ruang
tamu.

Sapari
Yuliati
Sapari
Yuliati
Sapari
Yuliati

Drama

"saya pikir-pikir Bu, sebaiknya kita minta tolong orang sebelah untuk
memberesi
keperluan dapur ini."
(Dari dalam)" O, begitu kebijaksanaanmu?,,
"Terlalu repot jika aku harus memberesi,,,
(Muncul) "Sejak kapan kau punya pikiran demikian?,,
"Ya, sejak kapan? Kau sendiri kan tahu toh, berapa buku tebal masih
belum beres
kubaca. Belum lagi buku-buku yang berbahasa lnggris.,
"Toh, tidak selamanya begini,"

85

Yuliati
Sapari

"Pokoknya mulai saat ini kau harus berhenti kuliah,,,
"lvati aku!" (Menasihatidiri) "Nah, kapan kapoknru, sapari? Di rumah ini kau kan seperti
bunga plastik, dipindah ke sana-keman' (l/enatap yuliati)"Untuk berapa lama, Nyonya?,,

Yuliati
Sapari

"Berhenti kuliah!"
"Dan aku harus jadi babu barangkalr? Dan di rumah ini yang berkuasa engkau.
Pikiran-pikiran demikian sungguh kerrru saya bilang, Janganlah terlalu banyak
berprasangka, Apakah kesetiaanku seiama rni kepadamu kurang eukup?,,

Yuliati

"Betapa maluku, jika aku dikenal sebaga pendidik tapi anakku kelak akan
bertindak

Sapari

"Macam aku? Jadi aku sudan

maoam ayahnya?"

kal

cutuskan berkerakuan tak baik? lni harus

dirundingkan dulu, Bu, Dan nyatania rau sendiri lebih mencintaianakorang lain
daripada anak sendiri."

Yuliati
Sapari

"Mana buktinya? Tunjukkan.'
"Anak-anak orang lain di sekolan r:l? i:u bukan bukti?,,

Yutiati

"Aku nrendidik, liilas. Aku ini meno,drx l,lendidik berafri mesti menerima anak elidiknya,"

Sapari

"Anakmu sendiri kau telantarkan Kau kasihi anak-anak orang lain. Anakmu
menangis tapi kau bergembrra csrrran'il-nyanyi dengan anak-anak orang lain.,'
"ltu namanya pengorbanan Tap prx:anmu yang macam itu salah sekali.,,

Yuliati
Sapari
Yuliati
Sapari
Yuliati
Sapari

"Aku yang mestijadi korban?
"Apa saja membutuhkan pengorLaiar Tanpa pengorbanan, hanya omong kosong!"

"Bagaimana dengan pasal runan :angga krta? Siapa yang banyak berkorban?,,
"Pasal rumah tangga? Sangkar:rr hanya kau saja yang berkorban?,,
(Tiba-tiba menjadi jinak) 'Ba i<
baiklah. Aku menyerah, Demonstrasimu

ar

kuterima. Protesmu kurerir"a Kalau demikian, lebih baik aku pakai rok saja.
Menanggalkan celana unirk se ama-lamanya. ya, itu lebih aman dan damai.
Yuliati

Pakai rok sajal'
(Ketawa sedihl"ltu tidak be"ar lJas sungguh tak benar, Aku tidak akan berpikiran

Sapari

sejauh sangkamu Tapr nra<srci<u marilah kita saling menginsafi tugas kita.,,
"Dengan menggantikan :l,gas pembantu selama beberapa hari ini aku memang

tugasr'! berat Tapi tidak ada jalan lain untuk memhebaskan
diriku dari semua inr? Be,aca kali berak siorok itu? Berapa kali-berapa kalitak
terhitung! Kalau studiku EaEa r siapa yang rugi?" (N/enuding lututnya) "Dengkulku
yang rugi? Hiya dengkurku
"Tapi kalau kuliah hania rr:uk oerpacaran, apakah gunanya bagiku?,,
"sungguh mati aku t daK aer acaran." (Kesal sekali, dan penuh- kesungguhan)
"Nanti kita bicarakan denga'r oalk-baik pasar ini. Aku benar-benarlengketlioinya,
Nanti kita bicarakan dengan :enang, Tidak dengan hati panas.,,
"Engkau yang memulai "
sudah sadar bahwa

ll

Yuliati
Sapari

Yuliati
Sapari
Yuliati
Sapari

"Apakah ucapanmu inijuga tennasuk dalam rangka protes, demonstrasi dan revolusi?,,

"Engkau yang memulai ''
"Yang tidak kusukai adalah srkapmu yang selalu penuh rahasia. Jangan salah
simpul. Engkau harus mengerii bahwa setiap orang punya masa lalu. Akupun
yakin bahwa sebelum kau kal^rrn dengan aku, engkau pernah menaksir pemuda
lain, Ayo ngaku nggak? ngaku nggak?"
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Cerpen dan Khotbah
Standar Kompetensi

Tujuan Belajar

1.

Mengungkapkan kembali pikiran/perasaan,

2

pengalaman dan cerita pendek.
Memahami isi pidato/khotbah/ceramah.

dan

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:
Menulis cerita pendek bertolak dari peristiwa yang pernah
dialami.
Menyimpulkan pesan pidato/ceramah/khotbah yang

'1

.

2.

3
4

didengar.
Memberi komentar tentang isi pidato/ceramah/khotbah.
l\/enuliskan kembali dengan kalimat sendiri cerita pendek
yang pernah dibaca.

Kegiata
A1.,,.,,i':" Menulis cerita Pendek Bertolak dari peristiwa yang pernah
Dialami
Pada kegiatan sebelumnya, kamu tentu telah membaca berbagai cerita pendek. Sekarang kamu
diminta untuk menulis cerpen. Coba ingat satu peristiwa yang pernah kamu alami. Peristiwa itu dapat
berupa peristiwa lucu, peristiwa mengharukan atau peristiwa menyenangkan. lngailah peristiwa itu
kapan dan di mana terjadi, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Setelah itu ingat pula apakah
masalahnya, adakah peristiwa yang paling menegangkan dan bagaimana akhir dari masalah itu. Apakah
berakhir dengan kesedihan atau kegembiraan. Untuk menggugah kamu menulis cerpen, bacalah cerpen
berikutl

Teka.teki Orang Desa
Hamsad Rangkuti

Fuad bercerita bahwa temanteman sepermainan di kampungnya berhasil mempermainkannya
saat dia pulang sebagai seorang perantau. Padahal, dia adalah orang muda terpelajar yang sangat
bangga akan pengetahuan yang dimilikinya.
Kebenaran punya banyak bentuk. Keraguan pun akan jadi kebenaran, Mungkin ini lucu dan
terasa seperti dibuat-buat. Apalagi sebenarnya dia bisa saja menghindar dan mengatakan semua itu

tidak ilmiah.
Berceritalah dia kepada kami, bahwa dengan modal kerinduan kampung halaman, duduklah
dia di lepau mempeftontonkan keberhasilannya di tanah rantau. Sebotol vodka, minuman keras
Rusia, dia bawa seakan menghina rumah minum itu,
Di antara pengunjung lepau hari itu adalah Angku yang dikenal sebagai tukang cerita dan
memiliki banyak teka-teki. Dia diminta menguji Fuad dengan tekatekinya
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"Lihat jam tangan emasmu itu! Lima belas menit."

Fuad melibatkan kami untuk memecahkan jawaban teka-teki itu. Kami pun ikut mencoba
memecahkannya. Seorang dari kami mengatakan, gajah itu dipotong-potong, masukkan ke dalam
plastik sepefii mayat dipotong tiga belas, lalu masukkan ke dalam kulkas. Jawaban bodoh seperti itu
menurut Fuad telah dia sampaikan sebagai jawaban, tetapi mereka bilang bila gajah itu dipotongpotong bukan lagi gajah namanya, tetapi daging gajah. Ada pula di antara kami menjawab dibikin
kulkas yang besar. Kata Fuad, dia juga menjawab sepefii itu. Tetapi, jawaban sepefti itu dinyatakan
belum benar, sebab gajah itu akan mati di dalam kulkas. Kami mulai pusing memikirkan jawaban
teka-teki itu. Hal semacam itu pun dialami Fuad di rumah minum itu.
"Misalkan sepuluh meter dari tempat kita ini ada tiga orang cacat yang hendak berjalan ke lepau,
Cacat mereka, seorang bongkok, seorang pece, dan seorang lagi cacat kakinya. Pertanyaannya,
bagaimana caranya sehingga ketiganya sampai di lepau ini tidak tampak cacat mereka?"
Kami tidak bisa menjawab, begitu juga Fuad. "Makanan apa dicuri pun tetap saja halal?" "Siapa

nama lain Raden Ajeng Kafiini?"
Fuad mengatakan dia mengaku kalah, tetapi jawaban teka-teki itu tidak langsung mereka
sampaikan dan berdalih menunggu pengaruh minuman lenyap dari tubuhnya. Mungkin pula mereka
bersiasat ingin menggiring Fuad ke dunia masa lalunya, Dia mereka suruh pulang dan menunggu
ketukan pintu menjelang subuh.
Menjelang subuh dia dibangunkan ketukan pintu. Mereka membawanya ke sebuah tempat,
yang kemudian dia ketahui tempat itu adalah sebuah surau, ternpat di mana dia dulu pernah mengaji
dan sembahyang berjamaah. Mereka membiarkannya terpaku di halaman, sementara mereka ke
pancuran mengambilwudu. Dia mematung memandang semuanya, lambat-lambat datang kenangan
menghampirlnya. Dia melihat dirinya mengambil wudu di pancuran itu. Sekarang kenangan itu
menjadi magnet yang menariknya ke pancuran. Dia pun mengambil wudu dan salat berjamaah.
Selesai salat, kepadanya mereka sodorkan kitab suci Alquran terbuka di atas rehal pada bagian
Surat At Taubah, Surat Pengampunan, surat kesembilan, juz sepuluh. Dia mereka minta membaca

surat itu. Dia pun membaca kitab suci Alquran itu hingga selesai satu juz. setelah selesai, mereka
menyuruhnya mengiri sudut surau, memperhatikan cahaya senter yang mereka arahkan ke dalam
rongga beduk. Di sana dia menemukan secarik kertas dan membaca jawaban tekateki itu: "Cara
memasukkan gajah ke dalam kulkas adalah dengan cara membukakan pintu kulkas. Soal dia mau
masuk atau tidak, itu urusan si gajah!"
Fuad dibawa ke sepetak sawah yang luas yang siap dibajak. Di tengah sawah terpancang
empat batang bambu membentuk bidang segi empat. Dia harus pergi ke bidang segi empat itu,
menggali lumpur di bagian tengahnya. Jawaban tekateki itu disimpan di dalam tabling bambu yang
dibenamkan di lumpur.
Dia turun ke sawah dengan cangkul yang dia letakkan di bahu. Dia melakukan apa yang kini
bermain dalam kenangannya, sebuah dunia masa lalu: melangkah dan mendengar kecipak air,
merasakan dingin lumpur, dikejutkan lompatan seekor katak yang menghindar, capung yang terbang
dan hinggap di pucuk daun genjer yang kuncup. Segala kehidupan di permukaan dan di dalam
genangan air sawah itu mengembalikan sentuhan yang hilang. Mata cangkul dia ayunkan begitu
dkrab, seruas bambu dia temukan. Sumbat bambu dia buka dan menuntungkan isinya. Secarik
gulungan kertas keluar dan di situ teftulis: "Si bongkok berjalan mundur ke arah lepau sambil membuat
garis lurus dengan ranting. Si pece mengikuti ke arah lepau mengeker kelurusan garis. Si cacat kaki

berjalan di belakang mereka menghapus garis itu."
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Dia tersenyum membaca jawaban teka-teki itu. Dia lihat temanteman di bawah pohon
kelapa
itu tersenyum kepadanya. Berlepuk dan tertawa senang. Kemudian menunjuk
kotak yang tergantung
di pucuk galah, yang belum diambil Fuad. Jawaban itu teka-teki yang mana lagi inii Fuad birdiri
Oi
puncak pohon kelapa itu berpegangan pada salah satu pelepahnya. Dia raih
kotak itu. Dirobeknya
kertas pembungkusnya seperli dia merobek pembungkus kado. Dia buka lipatan penutupnya.
Di

dalam kotak dia temukan lipatan kertas. Dia buka lipatan kertas itu. Dia terperanjat. Kertas
surat perjanjian yang dibuat Amir Bubul dan yang dia bubuhi tanda tangan,

itl

aOrnn

Jakafta, t996

Latihan
1.

Apakah judul cerpen yang akan kamu tulis?

6'

Jika kamu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berarti selangkah lebih maju untuk

2. Sebutkan pelaku dalam cerita pendek yang akan kamu tulis!
3. Di mana dan kapan peristiwa yang terjadi di dalam cerpen yang sedang kamu persiapkan?
4. Pada peristiwa apakah konflik atau pertikaian yang akan kamu iulis dalim cerpen tersebut?
5. Bagaimanakah akhir dari cerpen yang akan kamu tulis? Berakhir dengan kesedihan ataukah
kegembiraan?
menuliskan cerita pendek dengan lengkap.

Kegiatan ?
B.

Menyimpulkan Pesan Khotbah yang Didengar

Sebagai umat beragama pasti kamu sering mendengarkan khotbah. Bagaimana sikap kamu
sewaktu

mendengarkan khotbah? Pastilah kamu mendengarkan dengan sepenuh hati, berusaha
mencermati,
memahami, dan merenungkan pokok-pokok isi khotbah.

Tunjuklah salah seorang teman untuk membacakan teks khotbah ini, teman yang lain
silakan
menutup buku. Dengarkan baik-baik dan tangkaplah pokok-pokok isi khotbahl
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pada kesempatan ini kita akan membicarakan perhitungan amal yang dilakukan seseorang
dan
pahala bagi yang mengerjakannya, sesuatu kebajikan atau sebaliknya.
Saudara-saudara yang berbahagia, suatu ketika Rasullulah siw. bertanya kepada sahabat

Beliau, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut kelak, hai sahabatku?"'ti4ereka menjawab,
"Orang yang bangkrui adalah orang yang tidak memiliki uang dan juga harla
kekayaan, Rasuiullah.,,
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2.

Menemukan Hal Penting dalam Khotbah

Hal yahg penting dalam kutipan khotbah ini ada banyak, salah satunya adalah seseorang yang
telah beramal saleh tidak akan menjadi bangkrut jika ia menjaga keimanan dan kesalehan secara
benar.
I

1.

2.
3.

4.

Ungkapkanlah dua hal penting lainnya yang terdapat dalam teks khotbah di atas!
Tuliskanlah isi khotbah tersebut dalam satu paragraf!
Tuliskanlah sebuah contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kelak mendapatkan
pahala dari Tuhan!

5.

Tuliskanlah sebuah contoh perilaku yang tidak baik dalam kehidupan sehari'hari yang kelak
mendapatkan ganjaran dari Tuhan!
Rangkumlah hal-halyang menjadi bahan perenungan bagi kamu sesuai dengan isi khotbah tersebutl

3,

Menyimpulkan Pesan Khothah
Jikalau kamu menyimak pembacaan teks khotbah tersebut, kamu akan menemukan banyak pesan

yang baik yang dapat di lakukan. Salah satu dari pesan tersebut adalah beribadalah secara benar.
Coba ungkapkan hal'hal yang tidak baik untuk kita lakukan dan yang boleh kita lakukan. Sampaikanlah
pesan-pesan ter$ebut di depan teman:teman! -

Tugas
Dengarkan sebuah khotbah di lingkungan kamu. Tuliskanlah hal-hal yang dianggap penting,
kemudian tulis pula pesan'pesan yang ada. Diskusikanlah pada pertemuan berikutnya bersama
teman-teman!

Kegiatan 3
Memberi Komentar tentang lsi Khotbah
Kamu tentu telah memahami isi khotbah itu. Sekarang berilah komentar. Komentar yang kamu
sampaikan dapat bersifat positif dan bersifat negatif.

Di rumah
Tiba di Blok Utara Kompleks Perumahan Bulbul, Tukijo terkepung oleh genangan air setir-;i
lutut, Hujan lebat turun sejak tadi, la melangkah terseok-seok mengarungi air sambil mencinc:lg
celana dan menjinjing sandalnya. Sesekali ia dipergoki "gituan" yang banyak mengambang di sana-

sini.

\

Di muka sebuah rumah, Tukijo sejenak tefiegun. Dilihatnya Miskan, tetangganya nangkring di
bendul jendela, persis burung kakaktua hinggap di jendela. la kelihatan sangat murung. Baru Tukijo
teringat, tidakkah hari ini Miskan punya hajat mengawinkan anaknya?

Tukijo menengokkan kepala melihat ke dalam rumah Miskan. Tampak kursi-kursi separuh
terendam, juga pelaminan terendam air. Tak segelintir manusia pun tampak. Potongan-potongan
janur dan kembang-kembang keftas timbul tenggelam dipermainkan arus.
Beberapa kali Tukijo berseru memanggil Miskan Tapi Miskan tak menyahut. Menoleh pun
tidak. Seolah-olah tak didengarnya seruan Tukijo. Matanya nanap memandang kosong.
Tukijo melanjutkan langkahnya, terseok-seok. Lagi-lagi ia dipergoki "gituan" di sana-sini.
Tiba di rumahnya Tukijo teftegun di pintu, ketika istrinya menyambutnya dengan ucapan.
"Jangan bengong di situ. Lekas ke rumah Pak Kosim la baru saja kesusahan,"
"Pak Kosim? Kesusahan? Ada apa?"
"Bu Kosim meninggal...."
"lnnalillah wa innailaihi roji'un, kok tidak sabar sampai menunggu air surut ...?"
"Protes sama Malaikat, Pak, agar lain kali menunda tugasnya," celetuk anak sulungnya yang
nongkrong di atas ranjang.
"Hus, jangan ngomong yang bukan-bukan,'' kiiah Tukijo Dilihatnya anaknya yang lain menangis
meronta-ronta. Dari gumamannya diketahuinya bahr,rya tas sekolahnya basah kuyup karena ibunya
lupa menyelamatkannya dari genangan air.
KembaliTukijo teringat pada musibah yang menrrnpa Pak Kosirn. Kalau Miskan, pikirnya, boleh
hajatnya pada waktu lain. Tapi Pak Kosim tentu tak dapat berbuat apa-apa terhadap
menunda
saja
Malaikat Maut, Kepada istrinya Tukijo kemudian berkata.
"Sekarang aku 'kan ke rumah Pak Kosim Sudahkah kau melayat ke sana?"
"Baru saja aku bersama rombongan ibu-ibu membawa beras ke sana," sahut istrinya yang repot

membersihkan kompornya yang kemasukan air
Tukijo terseok-seok menuju ke rumah Pak Kosim yang terletak di ujung kampung. Lagi-lagi
Tukijo dipergoki "gituan", yang kadang-kadang sepefii sengaja menghadang jalannya.

Di pemakaman
"Assalamualaikum." ltulah yang pefiama-tama diserukan Tukijo ketika ia masuk ke rumah Pak
Kosim. Sudah banyak orang datang melayat. Laki-laki dan perempuan, para tetangga, karib, kerabat
dekat dan jauh. Mereka berdiri di ruang tamu 3 x 3 meter yang digenangi air setinggi lutut.
Jenazah Bu Kosim dibaringkan di bale-bale yang diletakkan di atas ranjang susun, diselubungi
kain panjang. Pak Kosim, pensiunan pegawai KUA bersimpuh di sebelah kepala almarhumah istrinya

sambil mendarus ayat-ayat suci Alquran,
Rata-rata warga Blok Utara Kompleks Perumahan Bulbul hadir semua di rumah Pak Kosim.
Mereka memang kompak dalam perkara seperli itu, ketika ada tetangga teftimpa musibah. Mereka
orang-orang yang ringan tangan, membantu hampir semua urusan yang perlu diselesaikan, seperti
menyiapkan perlengkapan untuk memandikan jenazah, menggunting kain kafan, menjemput keranda

dari gudang sinoman, menyediakan nisan, dan lain-lain.
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