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Standar Kompetensi
Memahami informasi dari berbagai sumber (berita atau laporan, sambutan atau khotbah).

Kompelensi Dasar
Membedakan antara fakta dan opini dari berbagai laporan.

-

lndikator

1. Menentukan pokok-pokok isi berita atau laporan.
2. Membedakan kalimat yang berupa fakta dan yang berupa opini (pendapat).
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Busway Trans-Jakarta
Sistem transportasi baru di Jakarta yang dikenal dengan nama Trans-Jakarta meski masih
memunculkan pro dan kontra, tetap diluncurkan. Gubernur DKI Jakarla Sutiyoso, kemarin secara resmi
meluncurkan busway jurusan Blok M-Stasiun Kota sepanjang 12,9 kilometer.

Ternyata sistem transpoilasi baru yang sebelumnya menimbulkan polemik tersebut disambut
antusias oleh warga kota metropolitan. Dengan wajah ceria, mereka mencoba Busway Trans-Jakaila.

Di terminal Blok M Jakarta Selatan, sejak pukul 08.30 sudah tampak berjubel ratusan calon
penumpang.
Begitu Gubernur Sutiyoso selesai meresmikan, secara serentak pintu bus terbuka otomatis. Para
penumpang gratisan yang sudah berjam-jam menunggu langsung menyerbu bus yang sudah berada
di jalurnya secara berurutan.
Udara seiuk dari AC bus langsung menyambut para penumpang yang kegerahan di tengah cuaca
mendung yang menyelimuti udara Jakarla.
Setelah bus penuh penumpang, anggota satgas Trans-Jakarta mengatur posisi berdiri. Pengaturan
itu dimaksudkan agar penumpang tidak terbentur atau terjepit pintu bis yang dibuka-tutup oleh sopir.
Begitu keadaan aman barulah bus berjalan.

Transportasi

Di setiap halte khusus yang dilewati (Blok M sampai Gelora Bung Karno), bus berhenti kira-kira
satu menit. Begitu bus sampai halte khusus, pintu halte terbuka, dan anggota Satgas mengarahkan
sopir untuk maju atau mundur. Penumpang yang turun dipersilahkan lebih dahulu, setelah itu baru
penumpang yang menunggu dipersilakan naik. Satgas mengatur posisi penumpang dekat pintu bus. Di

halte-halte berikutnya, lama bus berhenti tidak bisa ditentukan. lni sangat dipengaruhi banyaknya
penumpang yang turun dan naik.

Di pusat perbelanjaan Sarinah misalnya, suasananya menjadi sedikit hiruk pikuk karena
penumpang sangat banyak. Akibatnya, terjadi antrean. Bus yang sedang menaikkan dan menurunkan
penumpang itu disusul oleh bus belakangnya.
Ada penumpang yang mengusulkan agar bus dilengkapi dua pintu, yaitu untuk keluar dan masuk.
Namun, usul yang simpatik ini mengandung konsekuensi, haltenya harus dilengkapi dua pintu.
Sumber: Suara Merdeka,
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Berilah tamda silang (x) pada salah satu huruf a, b, e, d, atau e di depan iawaban yang paling

tcpat!
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lde pokok dari paragraf di atas adalah

,,.

a.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kemarin secara resmi meluncurkan busway Blok M sampai

b.

Sistem transportasi baru disambut antusias oleh warga kota metropolitan.

Stasiun Kota sepanjang 12,9 kilometer.

c,

Masyarakat Jakarla dengan wajah ceria, mencoba Busway Trans-Jakarta.

d.
e.

Secara serentak pintu bus terbuka otomatis.
Para penumpang gratisan langsung menyerbu bus.
Peftanyaan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah

a.
b.

c.

...

Mengapa para penumpang langsung menyerbu bus?
Bagaimana masyarakat Jakarta mencoba Busway Trans-Jakarta?
Bagaimana cara membuka pintu bus?

d.
e.

3

Bagaimana sambutan masyarakat tentang sistem transportasi baru?
Siapakah yang secara resmi meluncurkan sistem transportasi baru di Jakarta?
Ternyata sistem transportasi yang sebelumnya menimbulkan polemik tersebut disambut antusias
oleh warga kota metropolitan.
Makna kata polemik adalah ....

a. perdebatan
b. pengakuan
c. persetujuan
d. penolakan
e. penegakkan
Bahasa lndonesia Xll
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Berikut ini yang termasuk fungsi fakta adalah ....
sebagai bahan masukan pendapat

a.
b.

c.

d.
e.

meyakinkan sesuatu yang ada
mengaburkan kenyataan yang ada
menambah usulan
pendapat untuk mencari alternatif lain

Pemulihan ekonomi lndonesia yang berjalan lamban,
menurut Minasapti, dosen Fakultas psikologi
Ul, tidak terlepas dari kendala birokrasi dan mentalitas pejabatnya.
Meminjam data ASEAN Economic
persen sehingga menempati
sama, pertumbuhan ekonomi

b'

c'

Pemulihan ekonomi lndonesia berjalan lamban terkait
dengan kendala birokrasi.
Pertumbuhan ekonomi lndonesia tahun 1998-2003 sebesar
0,6 persen, menempati posisi
terendah di ASEAN.

d. Pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun lggg-2003 sebesar 2,g persen.
e. Pertumbuhan ekonomi Filipina tahun 199g-2003 sebesar 3,4 persen.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
singkat dan tepail
Apakah perbedaan antara faka dan opini daram sebuah
raporan?
Tuliskan contoh fakta yang sesuai dengan kondisi kerasmur
Tuliskan contoh opinimu tentang sikap pelajar yang
baik!
Apakah makna kata opini?
Disebut apakah suatu karangan yang berisi tentang pendapat
penurisnya?
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Mengungkapkan pendapat dalam Diskusi
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Standar Kompetensi
','=-g,Jngkapkan gagasan, tanogapan, dan informari dan diskusi

I !mpetensi Dasal

-=,:iT,?iln"

gagasan dan tanggapan dalam diskusi
berupa kritikan, dukungan, dan pertanyaan dengan atasan yang

ndikator
arakan

nakan alasan yang logis.
n yang logis

nakan kata sambung dalam kalimat
ntang pendapat pembicara.

-ansportasi

Pada pelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang bagaimana menanggapi atau merespon
pendapat yang disampaikan peserta lain dalam diskusi, misalnya ungkapan setuju: saya sependapat
dengan ..., saya mendukung pendapat ..., saya setuju dengan .., dan ungkapan tidak setuju, seperti
saya kurang sependapat dengan ..., saya keberatan atas, saya kurang setuju dengan ....

Dalam sebuah diskusi, seminar, atau gelar wicara, menyampaikan hal setuju atau menolak
merupakan hal yang biasa. Justru dinamika sebuah diskusi terletak pada ramainya lalu lintas
pembicaraan yang pro dan kontra antara peserta dan narasumbernya. Di bawah ini contoh kalimatkalimat yang digunakan untuk menyatakan persetujuan,

1.
2.

Saya setuju atas gagasan yang disampaikan para pembicara.
Saya sependapat dengan gagasan pembicara pertama.

1.
2.

Adapun contoh penolakan atau sanggahan seperti berikut.
Saya kurang sependapat dengan argumen Saudara.
Saya kurang setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh pembicara.

Dalam mengungkapkan persetujuan atau penolakan suatu pendapat, dapat pula menggunakan
penyambung antarkalimat, seperti tambahan pula, lagi pula, dan di samping itu. Hal yang lebih penting
lagi jika tanggapan yang disampaikan disertai alasan logis atau argumen yang mendukung. Berikut
contoh penyampaian persetujuan dan ketidaksetujuan.
Ungkapan setuju, "Saudara moderator, saya sependapat dengan hal yang disampaikan Saudara,
tentanfipenggunaan bahasa lndonesia yargtaik di sekolah oleh guru dan siswa. Di samping itu,
sekolah adalah salah satu kegiatan formal. Jadi, bahasa yang digunakan haruslah yang formal
pula."
Ungkapan menyanggah, "Saudara moderator, saya kurang sependapat jika penggunaan bahasa
lndonesia yang baku atau resmi itu hanya dilaksanakan di dalam kelas oleh guru kepada siswa
atau sebaliknya, Tambahan pula, menggunakan bahasa lndonesia yang baik oleh guru dan siswa
di sekolah bukanlah perbuatan yang berat, Di samping itu, hal tersebut akan membiasakan siswa

1.

2.

menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah bahasa lndonesia."

Kerjakanlah tugas-tugas berikut!

1.

2.
3.
4.
5.

Buatlah ilustrasi tentang suatu peristiwa dalam satu paragraf, kemudian buat pula satu contoh
kalimat yang menyatakan ungkapan setuju dari ilustrasi tersebut!
Buat pula satu kalimat yang menyatakan ungkapan tidak setuju dari ilustrasi tersebut!
Buatlah satu kalimat tanggapan dari ilustrasi tersebut!
Buatlah cerita satu paragraf, kemudian buat kesimpulan dari paragraf tersebut!
Tuliskan dua contoh kata sambung antarkalimat!

Latihan
tserilah tanda sitang (x) pada salah satu huruf a, b, c, d, atau e di depan iawaban yang paling

tepatl
Ular, biawak, cecak, dan sebagainya termasuk jenis binatang melata. Seperli jenis binatang
lainnya, binatang-binatang tersebut memerlukan air. Begitu juga tumbuh'tumbuhan, misalnya
mawar, kelapa, dan sawo. Manusia juga memerlukan air. Manusia, tumbuh{umbuhan, dan binatang
sangat memerlukan air.
Kesimpulan paragraf tersebut adalah

a.
b.

...

Semua manusia memerlukan air.
Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.

c.

2

Semua makhluk hidup sangat memerlukan air.
Setiap orang memerlukan air.
Semua binatang memerlukan air untuk hidup.
Kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata pengantar karya tulis adalah

d.
e.

...

a. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.
b. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt..
c. Terima kasih atas segala bantuan Bapak/lbu.
d. Semua kritik dan saran Saudara kami tampung.
e. Penulis mengharap kritikan yang membangun untuk perbaikan karya tulis ini.
: Semua siswa yang kedapatan membawa senjata tajam diperiksa di kantor polisi.
I PU
: Sudin siswa yang kedapatan membawa senjata tajam.
PK
Simpulan (K) : Sudin mendapat hukuman yang setimpal.
Kalimat yang tepat untuk memperbaiki simpulan silogisme tersebut adalah ...

:

a. Sudin harus ditindak dan dihukum.
b. Sudin tergolong siswa yang sangat nakal.
c. Sudin akan dikeluarkan dari sekolahnya.
d. Sudin diperiksa di kantor polisi.
e. Sudin dinyatakan melanggar dan dihukum.
Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah di tanah air, pemerintah diminta
membentuk badan khusus yang dapat mengambil alih persoalan tersebut. Badan khusus itu harus
diberi wewenang menegakkan hukum, misalnya menutup atau menghentikan sementara kegiatan
perorangan atau perusahaan yang merusak lingkungan serta mengajukannya ke pengadilan.
Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ...
Bagaimana mencegah kerusakan lingkungan di tanah air?

a.
b. Sampai sejauh manakah kerusakan lingkungan di tanah air?
c. Apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan?
d. Apa penyebab kerusakan lingkungan di tanah air selama ini?
e. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam masalah lingkungan?
Tangorhsi

Dalam diskusi Panita MOS bagi siswa baru, Saudara Kaerul selaku ketua 8 yang membidangi

olahraga dan kesenian menyarankan bahwa selama kegiatan MOS, siswa baru harus datang
pada pukul 05.00 untuk melakukan olahraga kebugaran sebelum mengikuti kegiatan materi MOS,
Saran Saudara Kaerul itu disanggah oleh Saudara Ade selaku ketua seksi 3 yang membidangi

bela negara.
Kalimat sanggahan yang logis yang disampaikan Saudara Ade adalah ...
Saya tidak setuju semua siswa baru selama kegiatan MOS harus datang pada pukul 05,00
karena terlalu pagi dan merepotkan.

a.

b.

Saya tidak menyetujui semua saran yang diajukan Saudara Kaerul, mengingat akan merepotkan
semua pihak termasuk para orang tua.
Saya kurang setuju, sebaiknya kegiatan olahraga kebugaran tidak harus dilaksanakan pada

pukul 05.00, tetapi dapat dijadwalkan beberapa menit setiap kali pergantian materi MOS.
Saya keberatan jika olahraga kebugaran dilaksanakan pada pukul 05.00 mengingat akan
mengganggu aktivitas panitia yang lain.
Saya berpendapat lain dari Saudara Kaerul. Untuk olahraga kebugaran itu tetap dilaksanakan
setiap pagi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pukul 05.00.
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Standar Kompetensi
Memahami pembacaan cerita pendek.

Kompelensi Dasar
Mendengarkan pembacaan cerpen dan menanggapl dari segi vokal, intonasi, dan penghayatan, serta menielaskan unsur-

unsur intrinsiknya.

lndikator

1

2.

Menanggapi pembacaan cerpen dari segi vokal, intonasi, dan penghayatan.
Menlelaskan unsur-unsur intrinsik pembangun sastra (tema, latar, penokohan, alur, pesan, sudut pandang, dan konflik)
dalam penggalan cerpen.
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Perhatikan pembacaan cerpen berikut yang akan dibacakan oleh salah seorang temanmu!
Kalender dan Jam
Malam itu, jam yang berada di dinding kamar kembali membuka percakapan dengan kalender
yang digantungkan tepat di bawahnya. Kamar itu bercat kehijauan. Tiga kali empat meter. Ada sebuah
jendela di dinding selatan dengan gorden dobel. Dinding utara ditempeli rak buku. Tentu saja, isinya
bukan hanya buku, melainkan segala macam: kaset, minyak tawon, semprotan nyamuk, disket, CD,
pokoknya segala macam. Dekat jendela ada sebuah dipan yang merapat ke dinding timur. Ketika
percakapan itu dimulai, lelaki penghuni kamar yang suka susah tidur itu sedang tidak ada di sana.
Kalender memang terkenal keras kepala, tetapi jam selalu berusaha menyanyikannya tentang
hakikat waktu. Waktu itu fana, kata kalender. Disobek dan berkelebat begitu saja, tidak akan pernah
bisa ditangkap lagi. "Orang menyobekku dan memanfaatkanku sebagai bungkus kacang atau apa
pun," katanya, "Hanya untuk menghilangkan jejak yang pernah dilaluinya dengan sangat tergesa."
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'Telunjuk

orang," katanya, "Selalu bergeser dari tanggal ke tanggal yang sangat rapat jaraknya. Kalau
sudah menunjuk ke suatu tanggal, lalu sama sekali tidak berniat memperhatikan yang sebelumnya."
Tetapijam berpendapat lain. "Waktu itu abadi," katanya. "Kalau jarum-jarumku bergetar," katanya,
'Mereka
bergerak dari angka ke lain angka, tetapi tetap saja di porosnya."
'Karena
abadi," kata jam, "la tidak bisa ditunda atau dibatalkan, apalagi dihentikan," pendeknya, "tidak
akan ada yang pernah bisa menangkap waktu dan memenjarakannya untuk disiksa atau diadili atau
dirayu atau diapakan saja."
Kalender dan jam juga bertengkar tentang apakah waktu bisa ditunggu, soalnya orang selalu
cicara mengenai menunggu waktu. "Kalau bisa ditunggu," kata kalender, "Maka yang menunggu itu
mempunyai jarak dengan waku, yakni berada di luarnya." ltu mustahil, tetapi jam mengatakan bahwa
segala yang dialami semesta ini sedang menunggu waktu dan sekaligus berada di dalamnya. Kaset,
minyak tawon, semprotan nyamuk, disket sama sekali tidak pernah sepenuhnya mengerti manfaat
pembicaraan itu. Semuanya memilih diam saja daripada suasana tambah tidak menentu. Buku, apalagi,
sama sekali menutup semua pancaindranya. Deretan aksara yang tersusun rapi di dalamnya memilih
pura-pura tidak tahu mumpung lelaki penghuni kamar itu tidak sedang membacanya.
Lelaki itu. Jika sedang di rumah, sambil tiduran atau sambil pura-pura bercakap-cakap dengan
aksara-aksara itu suka menguping pembicaraan mereka. la dengar pembantahan itu ributnya bukan
main, tetapi ia tak pernah bisa memahaminya. Menghayatinya, mungkin. Pada saat-saat tertentu ia
Temang merasa terganggu oleh cekcok itu, oleh karenanya ia sangat sering susah tidur. Tetapi doKer
ranya memberikan beberapa obat tidur setiap kali badannya yang kurus itu merasa meriang. Dan
:ahkan apoteker kenalannya yang menjadi sahabatnya sejak sekolah rendah juga tidak berani
remberinya obat tidur. "Nanti apoteker kami ditutup kalau ketahuan memberikan obat tidur tanpa resep
rokter." katanya selalu.
Malam itu juga, yakni ketika lelaki itu tidak berada di kamar, tepat di bawah jendela ada sekuntum
:rnga wijaya kusuma yang sedang mekar, sangat hati-hati. Oleh waktu, ia memang hanya diberijatah

-alam hari untuk mekar. Jika kebetulan lelaki itu di kamar, ia suka menyingsingkan gorden
k)

ler
nh
tya
)D,

ika

dan

-enyaksikan tontonan yang menakjubkan itu. "Kesabaran, kutata sendiri hampir tak kedengaran. Bukan,
.:indahan," katanya membantah dirinya sendiri. Permainan, bisik lelaki itu jauh dalam hatinya sambil
jarum detik jam yang tak pernah berhenti berputar. Bunga yang mekar sangat
=;sekali menoleh ke arah
- al -hati itu seperti
merasakan hidupnya yang nyerinya hampir tak tertahankan, yang hanya bisa dihayati
:an dipahami oleh jam dan kalender.
Dan kalender dan jam pun memperdebatkan masalah itu. "ltu proses kelahiran," kata jam. "Bukan,"

.ata kalender, "ltLl upacara kamatian." Tibatiba kamar jadisangat gaduh lantaran semua barang yang
::rada di rak buku itu befteriak-teriak meminta agar perdebatan yang tak menentu dan membuang:,ang waktu itu dihentikan saja. Membuang-buang waktu? Malah tambah tak berujung pangkal
::rtengkaran mereka.
Sayangnya kali ini lelaki yang suka nguping itu, sedang tidak ada di kamar. la tidak menyaksikan
:a3aimana bunga yang di bawah jendela itu hati-hati sekali mekar di awal malam dan menjelang pagi
r,'tum-kuntum dengan hati-hatisekali mengatup lagidan menjadi layu. la tidak mendengar bagaimana

.ar

dan kalender itu begitu sengit bertengkar sehingga letih dan akhirnya memutuskan untuk meminta
;enimbangan kepada si lelaki itu, tetapi tak ada yang tahu kapan ia kembali lagi ke kamarnya.
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Karya: Supardi Dloko Darmono
Sumber: Jurnal Kebudayaan
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Trarcportasi

Cerpen memiliki cerita yang tidak terlalu panjang sehingga dapat selesai dibaca dengan cepat.
Cerpen bersifat imajinatif dan fiktif.
Berdasarkan cerpen yang dibacakan tersebut, kita dapat menyimak dan menentukan unsur-unsur
pembangun sastra seperti tema, latar, penokohan, alur, sudut pandang, konflik, dan pesan,
Berikut contoh pembahasan unsur-unsur sastra cerpen "Kalender dan Jam".
Tema

1

Tema dalam cerpen tersebut adalah perdebatan yang dilakukan sebuah jam dan kalender.
Latar (berupa tempat atau waktu dalam cerpen)
Latar tempat dalam cerpen tersebut adalah sebuah kamar yang bercat kehijauan, berukuran tiga
kali empat meter, dan ada sebuah jendela di dinding selatan dengan gorden dobel.
Adapun latar waktu dalam cerpen tersebut terjadi pada malam hari.
Berikut ini salah satu kutipan yang menggambarkan latar.
Malam itu, jam yang berada didinding kamar kembalimembuka percakpan dengan kalender
yang digantungkan tepat di bawahnya. Kamar itu, bercat kehijauan. Tiga kali empat meter. Ada
jendela di dinding selatan dengan gorden dobel.
Penokohan

Kalender

:

Jam :

Memiliki sifat keras kepala. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.
Kalender memang terkenal keras kepala.
Memiliki sifat keras kepala. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.
la selalu meyakinkan kalender tentang hakikat waktu.

Alur (rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita)
Alur dapat berupa alur maju (cerita yang disusun secara berurutan dari peristiwa pertama dan
seterusnya), alur mundur atau sorot bali atau flashback (cerita yang disusun tidak berurutan, bisa
memulainya dari peristiwa terakhir kemudian dikembangkan dengan peristiwa awal), dan alur

maju mundur (menceritakan masa sekarang dan masa lalu). Alur dalam cerpen tersebut
menggunakan alur mundur.
Sudut pandang pencerita

Sudut pandang ini dapat dilakukan oleh orang pertama atau ketiga. Sudut pandang
pertama, merupakan sudut pandang pencerita, sedangkan sudut pandang ketiga dapat
dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dalam penulisan cerpen, jika pencerita
sebagai tokoh utama, biasanya digunakan kata ganti orang pertama, aku atau saya. Hal
tersebut biasanya disebut dengan sudut pandang orang pertama, sedangkan jika pola
penceritaan menggunakan sudut pandang orang ketiga biasanya digunakan kata dia, mereka,
atau sebutan nama tokoh.
Dalam cerpen tersebut, pengarang hanya sebagai pengamat yang berada di luar cerita. Di situ
pengarang menceritakan orang lain dalam segala hal, seperti jam, kalender, lelaki, dan berbagai
macam perabot yang ada di kamar. Berikut contoh kutipannya,
Kalender dan jam juga befiengkar tentang waktu apakah waktu bisa ditunggu, soalnya orang
selalu bicara mengenai menunggu waktu. "Kalau bisa ditunggu," kata kalender, "Maka yang
menunggu itu mempunyai jarak dengan wafiL4 yakni berada di luarnya."
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Konflik
Konflik dalam cerpen ini dapat dilihat pada kutipan berikut.
Dan kalender dan jam pun memperdebatkan masalah

itu.'ltu proses kelahiran,"

kata jam.

'Bukan,' kata kalender, "lttJ upacara kematian.'fiba-tiba kamar jadi sangat gaduh lantaran semua
barang yang berada di rak buku ttu bedeiakieriak meminta agar perdebatan yang tak menentu
dan membuang-buang rtu dihentikan saja. Membuang-buang waktu? Malah tambah tak berujung
pangkal perlengkaran mereka.

7.

Pesan

Salah satu pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen itu, yaitu jangan membuangbua,ng waktu, walau sedetik pun.

?r
la

Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, d, atau e di depan iawaban yang paling

tepat!
Sukri membawa pisau belati di pinggangnya, pisau itu tajam, baru saja diasahnya. Dia tadi
in

mengasah pisau itu dengan hati panas. Malam Minggu kemarin, dia datang ke rumah
Sumarni, kekasihnya. Mereka sudah lama berkasih-kasihan. Sukri mencintai Sumarni,

td

Sumarni mencintai Sukri.

JT

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah .,..

ut

a.
b.

c.
rg
^l
aI

ta
al

la
a,

orang kedua
orang pertama dan kedua
orang ketiga

d, orang pertama dan ketiga
e. orang pertama
Saat itu aku dihadapkan pada suatu dilema. Apakah aku akan mendekatinya dan terus terang
mengatakan kepadanya siapa aku ini sebenarnya atau tetap begini saja seterusnya, Semenjak
aku menjadi mandor kebun, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Mas Sudibyo.
Watak tokoh "aku" yang terlihat dalam penggalan novel adalah ....

tu

ai

a, egoistis
b. ceroboh

c.
1g
1g

l

lemah

d. penyabar
e. peragu

"Lagi orang-orang yang malang," kata Kartini setengah mengeluh, serta sambungnya,
'Korban kapitalisme!" Mereka sampai-sampai menjual kehormatannya karena tak sanggup
mencari sesuap nasi. Karena masyarakat terlalu bobrok, tak sanggup memberi pekerjaan
yang halal kepada orang-orang yang malang itu!" (mendesis-desis suaranya)
"Cih masyarakat bobrok kayak begini. Mana jaminan hidup untuk warganya."
Atheis, Achdiat Karta Miharja

Amanat pada penggalan novel di atas adalah ....
b.

jangan egois
jangan menyesali diri

c.

manusia mempunyai tanggung jawab moral

d.

jangan selalu mengeluh

e.

mintalah pertolongan jika perlu

a.

4

Waktu dan tempat terjadinya cerita disebut ....

a. alur
b. plot

c.

latar

d. sudut pandang
e. tema
Berikut ini yang bukan unsur instrinsik sebuah novel adalah ....
a.

biograli pengarang

b.

tema

c.

plot

d.

latar

e.

penokohan

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1. Sebutkan apa yang dimaksud dengan cerpen!
2. Sebutkan unsur-unsur pembangun cerpen!
3. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam cerpen!
4. Tuliskan tiga contoh cerpen dan pengarangnya!
5. Jelaskan perbedaan cerpen dengan novel!

ii
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Standar Kompetensi
t,lemahami wacana sastra puisi dan
cerpen.

Xompelensi 0asar
luja

rJembaca puisi karya sendiri dengan
memerhatikan lalal intonasi, penghayatan, dan ekspresi yang sesuai.

lndikalor

'
2
3

Menandai jeda puisi karya sendiri.
Membacakan puisi karya sendiri dengan memerhatikan lafal, intonasi, penghayatan, mimik/gerak, dan ekpresi yang
sesuat.

Menentukan makna puisi karya teman.

: .':"iT':":':r'**rlr,"l':
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1.

Saat membacakan puisi yang harus diperhatikan adalah pengucapan lafal (benar dan jelas),
ntonasi (ketepatan penyajian tinggi rendah nada suara), penghayatan (meresapi dan merasakan
naksud lirik-lirik puisi yang dibacakan, seperti ungkapan gembira, sedih, kesal, ragu, marah, atau
(ecewa), serta mimik (peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka dengan tepat) dan
ekspresi.

Selain hal di atas, jenis-jenis tekanan yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi adalah
sebagai berikut.

'1
2

Tekanan nada, seperti perasaan girang, gembira, marah, dan keheranan dengan menaikkan suara;

3

perasaan sedih dengan merendahkan suara.
Tekanan tempo, yaitu cepat lambatnya pengucapan suku kata atau kalimat.

Tekanan dinamik, yaitu tekanan keras pada kata-kata yang terpenting dalam larik puisi.

Dengan penguasaan berbagai faktor nonbahasa (seperti gerak-gerik, mimik, kelancaran
:€ngucapan, serta sikap tenang dan wajar) akan memberi kesan kepada pendengar atau penonton
:ahwa pembaca puisi menguasai atau menghayati puisi yang dibacakannya.

I

Berilah tanda silang (x) pada salah satu hurul a, b, c, d, ahu e di depan iaWaban yang pating

tepat!
Ketepatan penyajian tinggi rendah nada suara saat pembacaan puisi disebut ....

a. intonasi
b. lafal
c. mimik
d. tekanan nada
e. tekanan tempo
x

2.

Tekanan tempo saat pembacaan puisi berpengaruh pada ....
pengucapan suku kata atau kalimat

a.
b.

c.

3.

d.
e.

pengerasan tekanan kata
perasaan girang atau sedih
peniruan gerak

lamanya pembacaan puisi
Mendengarkan ombak pada hampirku

Debur-menebur kiri dan kanan
Melagukan sunyi penuh santunan
Terbitlah rindu ke tempat lahirku
Maksud yang terkandung dalam penggalan puisi di atas adalah ....
melukiskan lautan yang ganas

a.
b.

c.

4.

5.

d.
e.

seorang yang hampir terhempas ombak
seorang yang sedang menikmati keindahan pantai
kerinduan yang dilambangkan dengan lautan
kerinduan pengarang pada tanah kelahirannya

Berikut ini yang termasuk tekanan nada dalam pembacaan puisi adalah ....
perasaan keheranan

a.
b. gerak-gerik
c. tekanan keras
d. cepat lambat pengucapan
e. tiruan pengucapan

Hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam menilai pembacaan puisi adalah ....

a.
b.

c.

intonasi
artikulasi
alur
pantomimik

d.
e. tekanan nada

il"

Jawablah prElnyam-prlrlnyarrn

dl Mwah tni dengan singlat

1. Sebutkan jenis-jenis tekanan dalam pembacaan puisi!
2. Sebutkan apa saja laktor nonbahasa dalam puisi!
3. Apakah fungsi fakor nonbahasa dalam pembacaan puisi?
4. Apa yang dimaksud dengan tekanan dinamik?
5, Apa yang dimaksud dengan puisi balada?

dan

Epatl

t

Sejarah

'il;oilil* ffi.Hffi;;;il;;;
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Standar Kompelensi:
l/engungkapkan gagasan, tanggapan, dan informasi dalam diskusi.
Kompetensi Dasar
frlenyampaikan intisari buku keilmuan (nonfiksi) dengan menggunakan bahasa yang efehif dalam diskusi.

'ndikatol
Mencatat hal-hal yang menarik yang mengagumkan dari kehidupan tokoh di dalam buku.
2 Menyampaikan hal-hal yang menarik atau yang mengagumkan tentang tokoh.
I
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eerhatikan informasi dalam bacaan berikut!
Dia Seorang Penyair, Pencetus Bahasa Persatuan,
Menteri P dan K, dan Pahlawan Nasional
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik lndonesia, 6 November 1973, Muhammad Yamin

dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Penghargaan itu sungguh merupakan penghormatan yang
oantas. Yamin merupakan salah seorang tokoh pergerakan, pemikir, dan budayawan yang melihat
rehidupan bangsa ini ke masa depan, jauh melampaui zamannya. Sebuah teladan dari sosok manusia
yang memiliki gagasan mengenai pentingnya persatuan bangsa yang multietnik pada saat itu.
Muhammad Yamin lahir 23 Agustus 1903 di Talawi, dekat Sawahlunto, Sumatra Barat. Selepas tamat
sekolah Melayu, ia memasukiHlS dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Guru Bukittinggi. Pernah mengikuti

Sekolah Pertanian dan Peternakan di Bogor (1923), namun tidak selesai. Pada tahun 1927,ia
pendidikannya di AMS Yogyakarta. Belum puas dengan semua itu, ia masuk Sekolah
'nerampungkan

rlakimTinggi di Jakarta hingga selesai tahun 1932 dengan gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum).
Seperti juga pemuda-pemuda terpelajar yang hidup di zaman kolonial, Yamin pun aktif berorganisasi.
Antara tahun 192ts1928, misalnya ia menjadi ketua Jong Sumatra Bond dan ketua lndonesia Muda

1928). Setelah itu, Yamin hampir tidak pernah meninggalkan aktivitasnya dalam organisasi politik
<ebangsaan waktu itu. Tercatat, ia pernah menjadi anggota Partindo dan anggota Volksraad.
Selepas merdeka, ia terus aktif dalam membangun negeri ini. Beberapa jabatan penting pernah
i sandangnya, di antaranya anggota KNIP (Komite Nasional lndonesia Pusat), Menteri Kehakiman
1951), Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (1952-1955), dan Ketua Dewan Perancang
\Jasional (1962). Pada 17 Oktober 1962, Muhammad Yamin menghembuskan napasnya yang terakhir
J Jakarta dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Talawi.
*Frah

13

Puisi berikutnya "lndonesia Tumpah Darahku" ditulisnya 26 Oktober 1928, menjelang Kongres
Demuda. la menyampaikan kecintaan pada bahasa bangsanya dan pada cita-cita mempersatukan
oeragam suku bangsa ke dalam satu negeri, satu bangsa, dan satu bahasa, "lndonesia": "Karena kita
sedarah-sebangsa/ Bertanah air lndonesia". Dalam puisi lainnya yang terdapat dalam buku puisi /ndo-

nesiaTumpah Darahku, Yamin menegaskan lagi"... Bahasa lndonesia sudah demikian lakunya, tetapi
rarganya yang tertinggi ialah seperti bahasa persatuan."
Gagasan mengenai bahasa persatuan itu tentulah tidak datang tiba{iba, la lahir dari sebuah
3roses pemikiran yang matang. Dalam Kongres Pemuda lndonesia l(1926), Muhammad Yamin pun

Terupakan salah seorang yang memperjuangkan bahasa Melayu agar menjadi bahasa yang dapat
J pahami suku-suku bangsa di lndonesia. Dalam pidatonya ia mengatakan "Bahwa bahasa Melayu

ebih penting daripada yang sering disangka orang dan bahwa bahasa itu mempunyai satu
:erkembangan kelanjutan terus-menerus. la memiliki suatu sastra luas, yang berpijak di berbagai bidang
:an sekarang sudah menjadi bahasa pengantar di kalangan orang-orang lndonesia ..,." Di bagian lain,
a berpendapat "... Saya sendiri mempunyai keyakinan penuh bahwa bahasa Melayu lambat laun akan
-enjadi bahasa percakapan dan persatuan yang tepat bagi bangsa lndonesia di masa depan ...."
Salah satu hasil kongres itu adalah mempersiapkan materi-materiyang akan dibahas dalam kongres
:erikutnya. Yamin dipercaya untuk membuat konsep-konsepnya. Satu di antara butir konsep itu berisi
'rmusan tentang bahasa yang tertulis: "Kami putra dan putri lndonesia menjunjung tinggi bahasa
:ersatuan bahasa Melayu." Setelah melewati perdebatan dan berbagai pertimbangan, dalam Kongres
remuda 11,28 OKober 1928, disepakati rumusan mengenai bahasa persatuan sebagai berikut, "Kami
:utra dan putri lndonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa lndonesia," Sebuah keputusan
:enting yang ternyata didukung oleh tokohtokoh dari berbagai suku bangsa, sep€rti Ki Hajar Dewantara,
r:rbatjaraka, Abu Hanifah, Husein Djajadiningrat, Adinegoro, Sanusi Pane, dan lain-lain. Dengan
.ieputusan itu, bahasa Melayu resmi diangkat sebagai bahasa lndonesia yang memberi kepastian
.redudukan dan fungsi bahasa lndonesia dalam masyarakat lndonesia,

Gagasan Muhammad Yamin mengenai pentingnya bahasa persatuan terungkap pula dalam
rcngres bahasa lndonesia ldi Solo (1938). Dikatakannya, "Membicarakan bahasa lndonesia sebagai
:ahasa persatuan dan bahasa kebudayaan, barulah berhasil jikalau diperhatikan kedudukan bahasa
-donesia dalam seluruh masyarakat lndonesia dahulu dan sekarang, tentang tempatnya pada hari

.ang akan datang dan tentang artinya bagi bahasa lndonesia dan bagi pengetahuan umum."
) rtegaskannya pula, "... Bahasa lndonesia ialah bahasa budaya; sebagai bahasa persamaan pertemuan
:an persatuan lndonesia, perkakas rohani dalam beberapa daerah dan bagi anak-anak lndonesia;
:engan lahirnya kebudayaan lndonesia, bahasa lndonesia telah berhubungan dengan kebudayaan

:aru itu. ,.. Pengetahuan dan kesadaran bangsa lndonesia menguatkan pendirian bahwa bangsa lndo-esia mendapat tempat yang semestinya sebagai bahasa pertemuan, persatuan kebudayan lndonesia,
:an sebagai bahasa negara." Terbukti kemudian, bahasa lndonesia resmi menjadi bahasa negara
-bagaimana tercantum dalam pasal 36, Undang Undang Dasar 1945.
Peranan Muhammad Yamin dalam mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa lndonesia dan
:a am memajukan bahasa lndonesia sebagai bahasa persatuan, diakui pula oleh para pakar sejarah.
-ampir semua buku sejarah yang mengangkat peristiwa Sumpah Pemuda,28 Oktober 1928, selalu

-enyinggung peranan Muhammad Yamin, baik sebagai pencetus gagasan diselenggarakannya kongres
.J maupun sebagai salah satu tokoh yang merumuskan ketiga butir Sumpah Pemuda "Bertanah air,
3erbangsa, dan Menjunjung bahasa persatuan: lndonesia."

*Frah

Guru besar ilmu sejarah dari Universitas Monash Australia, M.C. Ricklefs, mengatakan "Muhammad

Yamin menjadi salah satu pemimpin politik di lndonesia yang paling radikal, meninggalkan bentukbentuk pantun dan syair serta menerbitkan sajak-sajak peftama yang benar-benar modern dalam tahun

1920-1922; Ricklefs selanjutnya menambahkan, "Yamin menulis kumpulan sajak yang diterbitkan
tahun 1928 dengan judul /ndonesia Tumpah Darahku. Sajak-sajak tersebut mencerminkan keyakinan
di kalangan kaum terpelajar muda bahwa pertamatama mereka adalah orang lndonesia, dan baru
yang kedua orang Minangkabau, Batak, Jawa, Kristen, Muslim, atau apa saja."
Sebagai politikus terpelajar, selain aktif di lapangan politik dan pemerintahan, Muhammad Yamin
masih sempat membuahkan beberapa karya yang sekaligus juga memperlihatkan minatnya di lapangan
kebudayaan. Kumpulan puisi pertamanya, Tanah Air, terbit tahun 1922. Kumpulan puisi berikutnya,
lndonesiaTumpah Darahku, terbit tahun 1928. Adapun drama pertamanya, Ken Arok dan Ken Dedes,
pertama kali dipentaskan 27 Oktober 1928 dan baru diterbitkan tahun 1934. Dua tahun sebelum terbit
naskah drama itu, terbit pula dramanya yang berjudul Kalau DewiTara Sudah Berkata (1932).
Selain menulis karya asli, Yamin juga dikenal sebagai penerjemah, Beberapa karya terjemahannya,

antara lain Menanti Surat dari Raja (1928) dan Dl Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga
(1933), keduanya karya Rabindranath Tagore; serta Julius Caesar(1951) karya William Shakespeare.
Adapun karyanya yang menyangkut sejarah dan kebudayaan umum, antara lain Galah Mada (1946),
Pangeran Diponegoro (1950), dan 6000 Tahun Sang Merah Putih (1954). Kedua buku sejarah itu
mengangkat kebesaran tokoh Gajah Mada dan kegigihan perjuangan Pangeran Diponegoro. Adapun
karya berikutnya mengisahkan keakraban bangsa lndonesia sejak dahulu terhadap warna merah dan
putih yang kemudian dijadikan sebagai bendera kebangsaan lndonesia.
Demikian sosok ketokohan Muhammad Yamin, la tidak melupakan tanah leluhurnya. Namun, ia
juga hidup sebagai warga lndonesia. Oleh karena itu, kepentingan bangsa menjadi yang utama baginya.
la telah membuKikannya dengan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa lndonesia yang ternyata
kemudian menjadi alat untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa lndonesia. Seperti dikatakan
dalam puisinya "lndonesia Tumpah Darahku. ia mengawali kata kunci persatuan: "Bersatu kita teguh/
bercerai kita jatuh." ltulah di antaranya teladan yang hendak ditanamkan Muhammad Yamin bagi generasi

bangsa lndonesia ini.
Sumber: Majalah Horison

Tugas
Keriakanlah tugas-tugas berikut!
Buatlah kelompok diskusi maksimal ima siswa!
Diskusikan hal-hal berikut berdasarkan teks bacaan di atas!
Sosok Muhammad Yamin menurut pandangan kelompokmu.
Keteladanan Muhammad Yamin bagi kita semua.
Perjuangan Muhammad Yamin yang harus ditindalanjuti oleh generasi muda.
Sampaikanlah hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain!
Berilah komentar atas pendapat dan kelompok lain secara bergantian!

1.

2.

a.
b.

c.
3

4

16

Bahasa lndonesia Xll

!

I t t t t r: t r:5 t t t t I I f, ! r { * s !B u & *

"J;;triii,*",
$rdar

e

Kompetensi

Enahami artikel

dan teks pidato.

trrrpelensi Dasar
Enbaca intensif artikel,

menemukan ide pokok permasalahan, dan merangkum isi.

Iilrtor

1.
2-

llenemukan ide pokok tiap paragraf.
llenemukan kalimat pendukung ide pokok.

l.

masalah dalam artikel.
Membahas ide pokok dan rangkuman isi artikel yang telah dibuat.

3. Menemukan
aarrtttltlrrttf

II{I;uf,

Itgf

dtIrfr

sfl *c*cg*{r*€

Adikel ialah karya tulis lengkap dalam majalah atau surat kabar (l(BBl). lsi dari artikel berupa
h+asan seseorang terhadap suatu permasalahan (politik, bahasa, dan lain-lain). Jika kita membaca

afl<d maka wawasan kita akan semakin bertambah karena artikel dibuat berdasarkan teori-teori dan

&-fakta

yang berhubungan dengan bahasan.
Sebagai bahan pembelajaran, bacalah artikel di bawah ini dengan saksama!
Hari Pers Nasiona!

Memperingati hari bersejarah, tidak cukup dengan hanya melakukan acara seremonial dengan
kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan. Melalui peristiwa bersejarah, kita mengetahui,
rcesapi, serta menghayatijiwa dan semangat dari peristiwa sejarah itu sendiri.

fiingi

Dengan demikian, kita mengetahui pula mengapa tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari
berseiarah. Misalnya, pada
kita peringati.

H

I Februari 1946 ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional yang kini telah 5g

Peristiwa sejarah yang terjadi pada

I

Februari 1946 adalah bersatupadunya wartawan membulatkan

Hed

untuk mempertahankan kemerdekaan pada saat negara dalam keadaan sangat genting. Waktu
bangsa lndonesia tidak hanya menghadapi Belanda, tetapi juga pasukan lnggris yang mewakili
Sdofiu. Divisi ke-5 di bawah komando Mayor Jenderal E.C. Manserg menduduki Jawa Timur, dengan
leildukan komandonya di Surabaya. Brigade darurat di bawah komando Brigadir Jenderal Artileri
Beilpl menduduki Jawa Tengah dengan kedudukan komandonya di Semarang. Perjuangan bangsa

I,

hdonesia waktu itu tidak hanya menghadapi Belanda, melainkan juga menghadapi lnggris yang
rdakukan kekejaman di luar perikemanusiaan di Surabaya sehingga peristiwa sejarah itu menjadi

tbd

Pers Nasional.

hghadapi

Sikap Menghadapi Penjajah

Saat menghadapi tekanan yang cukup berat dari pihak penjajah maka partai-partai, organisasi
nnsyarakat, dan badan-badan kemasyarakatan bergabung dalam satu wadah yang diberi nama
?ersatuan Perjuangan". Kongresnya yang kedua diadakan di Solo pada 15-16 Januari 1946, dihadiri
1'11 ormas dan juga dihadiri oleh Jenderal Sudirman. Dengan terbentuknya Persatuan Perjuangan
ldra pertempuran di berbagai medan pertempuran makin ditingkatkan. Dalam berbagai kesatuan dan
Idaskaran di Jawa Tengah itu, wartawan banyak bergabung.

I

>eFJah
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Jika dalam bulan Januari Persatuan Perjuangan banyak menghadapi masalah-masalah politik,
bulan Februari terbentuklah PWI yang merupakan wadah bersatupadunya waftawan dalam berjuang
menghadapi Belanda dan lnggris. Oleh karena itu, tidak heran dalam pertemuan yang dilangsungkan
pada 9 Februari 1946 para pesertanya datang dari berbagai front dan medan pertempuran dengan
membawa berbagai senjata. Pakaian mereka beraneka corak dan ragamnya, uniform-uniform mereka
berlainan. Banyak yang berambut gondrong dan panjang sehingga suasana peftemuan di Solo itu
dalam suasana pertempuran, Mereka itu datang dari berbagai kesatuan kelaskaran dan menganut
berbagai aliran politik. Akan tetapi, dalam perlemuan itu mereka bersatu untuk mempertahankan
kemerdekaan. Dalam pertemuan sejarah itu, terbentuklah PWI (Persatuan Wartawan lndonesia) yang
diketuai oleh Mr. Soemanang dan sekretarisnya Soedario Cokrosisworo. Wadah ini bertekad untuk
berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan yang dilakukan oleh kaum wartawan
untuk bangsa dan negara bukanlah dimulai ketika terbentuk PWl, melainkan jauh sebelum itu. Pada
zaman penjajahan juga telah ada organisasi wartawan (Warlawan Nasional) wadah perkumpulan
kaum jurnalis di tahun 1916 bernama "lnlandche Journalisten Bond" (IJB). Pada 8 Agustus 1931 di
Semarang terbentuk organisasi waftawan yang diberi nama "Perkumpulan Kaoem Journalist'. Pada 23
Desember 1933 berdirilah "Persatuan Djoernalis lndonesia" dengan singkatan PERDI di Solo, yang
diketuai oleh Sutopo Wonoboyo. Organisasi wartawan PERDI ini tidak bergerak lagi ketika Jepang
"dikumpulkan".

menduduki lndonesia karena pada masa itu semua organisasi
Perjuangan yang dilakukan PWI merupakan kelanjutan dari perluangan yang dilakukan oleh kaum
wartawan di masa penjajah. Oleh karena itu, perjuangan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,
bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, atau untuk pribadi
l,,lthannad T.W.H. (www. Waspada Online

2005)

Berdasarkan artikel tersebut, kamu dapat menentukan gagasan utama yang terdapat dalam setiap
paragraf. Gagasan utama letaknya dapat di awal atau d akhir paragraf.

,

1.

:1.

i

:rl-:ll
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Dunia perbukuan di lndonesia akhir-akh r in kerap disoroti.
Kalimat penjelas yang tidak sesua dengan kalimat utama di atas adalah ...
Banyak yang menghambat kemaiuan dunia perbukuan di lndonesia.
Di Jepang, buku sudah meniadi kebutuhan pokok bagi masyarakatnya.
Dari masalah mahalnya harga buku produksi buku yang rendah, sampai kurangnya minat

a.
b.

c.

d.
e.

baca masyarakat lndonesia
Padahal, kehadiran buku tidak dapat dipisahkan dari kemajuan bangsa lndonesia.
Kedekatan buku dengan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kamajuan yang dicapai

oleh bangsa lndonesia
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Migrasi atau perpindahan penduduk sebenarnya merupakan suatu reaksi kesempatan ekonomi

pada suatu wilayah (regional). Pola migrasi di negara-negara berkembang biasanya sangat rumit
(kompleks) dan menggambarkan kesempatan ekonomi yang seimbang serta kesalingbergantungan
antanrilayah (interdepensi) di dalamnya. Migrasi juga merefleksikan keseimbangan aliran sumber
daya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
Gagasan utama paragraf di atas adalah ....
hakikat migrasi

a.
b. pola migrasi
c. pola migrasi negara berkembang
d. refleksi migrasi
e. kompleksitasmigrasi

Kehadiran bahasa lndonesia adalah hasil sejarah yang mulus. Dari bahasa Melayu yang
berkembang di wilayah Semenanjung Melayu, Sumatra, dan Kalimantan, berkembang terus nyaris
tanpa gangguan menuju bentuk akhirnya, yaitu bahasa lndonesia. ltulah gambaran umum bahasa
lndonesia.
Gagasan utama paragraf di atas adalah ....

a. kehadiran bahasa lndonesia
b. sejarah bahasa lndonesia

c.

bahasa lndonesia berasal dari bahasa Melayu

d.
e.

bahasa berkembang terus
kesan umum bahasa lndonesia

Kata disiplin diserap dari bahasa lalin disciplina yang berarti siasat, tata tertib, ketaatan,
ajaran, atau pengajaran. Kata kerja discipliare berarti mendidik, menggembleng, atau mengajar.
Dengan demikian, kata disiplin dapat diartikan tindakan atau perilaku seseorang, baik berupa
undang-undang peraturan, sopan santun, adat istiadat, dan sebagainya.
lde pokok paragraf di atas yang tepat adalah ....
a.

5'

asal kata disiplin

b.

maksud kata disiplin

c,

d.

manfaat disiplin
pengertlan kata disiplin

e.

ciri-ciri kata disiplin

Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut ternyata
sangat berpengaruh kepada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku sehat, tentu
akan menjaga lingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, seseorang akan

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya.
lde pokok paragraf tersebut adalah ....
a.
b.
c.
d.
e.

Seintrh

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada
menjaga lingkungannya agar tetap sehat
perilaku sehat akan berpengaruh pada pilar-pilar lainnya
berperilaku sehat akan menjaga kebersihan
perilaku sehat merupakan pilar utama
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It.

Jawabtah pertanyaan-pertanyaan

1.

Apa yang dimaksud dengan artikel?

2.
3.
4.
5.

di

bawah ini dengan yang singkat dan tepat!

Pada apa saja artikel dapat kita temukan?

Apa isi dari artikel?
Apa manfaat membaca artikel?
Apa yang dimaksud dengan Pers?

larllitlrtlrtrlrlllllllrl!

Membaca Teks Pidato dengan TePat
Slandar KompGtensi
Memahami artikel dan teks Pidato.

Kompetensi Dasar
Membaca nyaring teks pidato dengan intonasi yang tepat

lndikatol

1. Membaca teks pidato.
2. Menandai bagian-bagian informasi penting dan bagian inlormasi pendukung3. Membacakan teks pidato dengan intonasi dan ekspresi yang @at
4. Menanggapi pembacaan teks pidato.
lr

llr

rlllrtallllrtlrlaallr"'rll'rtl:ailE*e

Pidato merupakan salah satu benfuk berbiam di mrtrra umum. Oleh karena itu, pembicara harus

benar-benar menguasai permasalahan yang akan disampaikan, fasih dalam berbahasa, serta
berpenampilan menarik dan menyakinkan.

1.

Adapun cara atau teknik yang dapat dhhi<an Glam berpidato adalah sebagai berikut.
Berpidato dengan membaca teks, yakni srntu tekrik beryidato dengan cara membacakan teks
yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pidato sepeff itu banyak dilakukan oleh pejabat mengingat

banyak hal yang perlu disampaikan dan biasanya dalam waktu yang cukup panjang, misalnya

pidato kenegaraan.

2.

Berpidato tanpa teks, yakni suatu cara berpidato yang dilakukan seseorang dengan tidak
mempersiapkan teks terlebih dahulu. Namun, hanya menuliskan bagian-bagian atau pokok'pokok
penting yang akan dikemukakan dahm pithtonya saja. Hal itu dimaksudkan sebagai alat pengingat

sehingga pidato yang mereka bawakan lebih sistematis.
Setelah kalian mengetahui tentang tekrik-teknik dalam berpidato, berikut penjelasan lebih lebar
tentang tekniUcara berpidato dengan membaca tels.
Pada saat membaca pidato, bacalah dengan intonasi, lafal, dan penghayatan yang tepat. Alangkah
baiknya jika saat membaca teks pidato, kamu menyampaikannya seperti sedang berbicara biasa. Selain

itu, pertimbangkan pula mana yang merupakan isi pokok dan mana isi pendukung.
Sekarang perhatikan teks pidato belikut!
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Teman-temanku yang baik hati, selamat pagil
Syukur alhamdulillah, pagi ini saya dapat mengikuti lomba pidato dalam acara peringatan Hari
Kartini' Mungkin teman-teman bertanya, "Siapa Kartini?" Mungkin juga teman-teman beflanya, "Apa

jasa Kartini sehingga setiap tahun diperingati?,,
Dari buku sejarah dapat kita ketahui bahwa Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah.
Waktu itu, negara kita masih dijajah Belanda,
Demikian pula yang dialami Kartini. Meskipun dia anak seorang Bupati, tetapi tidak dapat
bersekolah. Padahal, Kartini sangat ingin bersekolah. Kartini ingin menjadi orang pintar. Dia sudah
menyadari bahwa untuk memperoleh kemajuan, orang harus pintar, Jika ingin menjadi pintar,
orang harus bersekolah. Kartini tidak putus asa. Dia belajar sendiri di rumah bersama saudarasaudaranya. Dia menjalin komunikasi dengan orang lain melalui surat. Banyak sekali surat yang
dikirim dan banyak pula surat balasan yang diterimanya. Dari kegiatan surat-menyurat itu, Kartini
menjadi semakin pintar. Kemudian, dia mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan.
Usaha Kartini tidak sia-sia. Cita-cita Kartini terwujud. Sekarang anak-anak perempuan dapat

dengan leluasa bersekolah. Selain mendapatkan kebebasan bersekolah, sekolah-sekolah pun
sekarang semakin banyak. Hal itu tentu tidak dapat dilepaskan darijasa Kartini. Oleh karena itu, kita
ucapkan terima kasih kepada lbu Kartini. Caranya, kita harus rajin belajar dan giat berlatih agar
menjadi pintar. Agar cepat pintar, kita harus rajin membaca apa saja, baik berupa surat kabar,
majalah, maupun buku. Dalam bacaan itu terdapat berbagai informasi dan ilmu. Semua itu ibarat
makanan yang menguatkan tubuh kita. Apabila kita makan makanan yang bergizi, tubuh kita menjadi
makin besar, makin kuat, dan makin sehat. Demikian pula jika banyak membaca, kita akan semakin
pintar, Apabila sudah pintar, kita dapat memajukan bangsa dan negara kita.

Demikianlah, dalam memperingati hari Kartini ini kita harus mampu mengambil hikmahnya.
Kita harus berupaya agar dapat mewarisi semangat Kartini dalam menuntut ilmu. Kita harus mau

belajar giat agar menjadi manusia cerdik, pandai, pintar, dan bijaksana. Untuk apa? Untuk
memajukan bangsa dan negara kita.
Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.
Sumber: Euku Belajat Pidato,2l}4

Berdasarkan teks pidato tersebut, kamu dapat menandai bagian-bagian yang merupakan pokokpokok isi pidato. Caranya, dengan menggarisbawahi pokok-pokok isi pidato dengan pensil.
Berikut
pokok-pokok isi pidato dari teks pidato tersebut,

Denikan pula yang dialami Karlini. Meskipun dia anak seorang bupati, tetapitidak dapat bersekolah.
Padahal, Kartini sangat ingin bersekolah. Kartini ingin menjadi orang pintar. Dia sudah menyadari
bahwa untuk memperoleh kemajuan, orang harus pintar. Jika ingin menjadi pintar, orang harus
bersekolah.
Selain itu, kamu juga dapat menandai bagian-bagian yang merupakan informasi pendukung. Berikut ini
contohnya.

Seiatah
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lbu
Apakah hanya ucapan terima kasih? Tentu saia tidak. Kta harus mau melaniutkan cita-cita
pintar, kita
Kartini. Caranya, kita harus raltn belajar dan giat berlatih agar neniadi pintar. Agar cepat
bacaan itu
Dalam
buku.
maupun
naialah,
kabar,
harus rajin membaca apa saja, baik berupa surat
krta.
Jika kita
tubuh
yang
menguatkan
terdapat berbagai informasi dan ilmu. Semua itu ibarat makanan
sehat. Demikian
makan makanin yang bergizi, tubuh kita meniadi makn besar, makin kuat, dan makin
memaiukan
pintar,
dapat
kita
pintar.
sudah
Apabila
makin
kita akan menjadi
puta jika banyak

^ribari,
bangsa dan negara kita.

yang tepat!
Bacalah teks pidato di atas di depan kelas dengan teknik berpidato
berikut!
tabel
mengisi
dengan
Berilah penilaian atas penampilan temanmu

1.

2.

Nama

SikaP/PenamPilan

1

2

I

3.

I

4.
5.

dst

I

kemudian
Diskusikan berbagai usulan, masukan atau tanggapanmu itu bersama teman sekelasmu,
dan isi
perbaikilah
berpidato
cara
konsultasikan dengan Bapat</lbu Guru di kelasl Setelah itu,
pidatomu berdasarkan usulan dan masukan yang kamu terima!

1.
2.
3.
4.
5.
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Sebutkan macam'macam teknik pidato!
Jelaskan macam-macam teknik pidato tersebut!
Sebutkan teknik pidato yang paling baikl
Tuliskan hal-hal yang memengaruhi baik buruknya pidato!
sebutkan kelemahan dan keunggulan pidato yang menggunakan teks!

Bahasa lndonesia Xil

rttrtttlttt:rr

Menulls Resensl Br
Standar Kompetensi
Mengungkapkan pendapat, informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan cerpen.

Kompetensi 0asar
Menulis resensi buku kumpulan cerpen berdasarkan unsur-unsur resenst.

lndikalor

1

Menuliskan resensi buku kumpulan cerpen.
resensj buku kumpulan cerpen.
I I I E n E q d & & ffi 6 € tE j* 4 * f E$ * ile * e + :* ii: i

2. Menentukan keunggulan dan kelemahan
I

Resensi buku sering diartikan sebagai bentuk tulisan yang mengandung penilaian kelebihan
ataupun kekurangan sebuah karangan. Besensi merupakan bentuk kritik sederhana, baik terhadap
suatu karya tulis, pertunjukan, kaset, maupun film.
Resensi dibuat bukan untuk menjelek-jelekan, namun untuk memberikan penilaian tentang manfaat,
kelebihan, dan kekurangannya. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan apakah karya tersebut layak

dinikmati atau tidak.

Kamu pun dapat membuat sebuah resensi, misalnya buku kumpulan cerpen. Dalam kegiatan
menulis resensi buku, kamu harus benar-benar paham isi buku sekaligus mengetahui kelemahan dan
kelebihan isi buku. Hal ini bisa menjadi pedoman bagi seseorang yang ingin membeli buku tersebut.
Buku yang kamu resensi sebaiknya buku yang bermutu dan dibuat olelr penulis yang sudah mendapat
pengakuan dari publik maupun kritikus mengenai karyanya.
Dalam menulis resensi kamu harus memerhatikan kelengkapan unsur-unsur resensi, seperti judul
resensi, identitas buku (judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, dan harga buku), jenis buku,
kepengarangan (yakni latar belakang pengarang dan buku yang diresensi), inti Cerita, persoalan yang

terdapat dalam buku, penilaian mengenai unsur intrinsik baik keunggulan maupun kelemahan,
kekurangan dan kelebihan isi buku, serta bahasa pengarang. Sebagai contoh, perhatikan resensi
kumpulan cerita pendek berikut!

Judul
Tarian Gantar
Penulis
Korrie Layun Rampan
Penerbit
lndonesia Tera
Cetakan
2002
Tebal
x + 169 halaman
Bahasa Pengarang
Membaca cerpen-cerpen dalam Tarian Gantar bagaikan melakukan tamasya antropologis ke
pedalaman-pedalaman Kalimantan, termasuk ke wilayah-wilayah yang belum
terjamah. Selain itu,
kita juga akan diajak ke berbagai tempat khusus, upacara adat, dan khasanah kesenian
suatu tempat.

Korrie Layun Rampan, pengarang dengan jam menulis sangat tinggi, membingkai kekayaan
warna lokal itu dalam kisah'kisah yang bertemakan perjuangan hidup dan cinta. Oari sini, kita akan
mengetahui tempat kesetiaan akan cinta memperoleh pemaknaannya yang paling hakiki. Dalam
hal ini, tidak jarang dipertahankan dengan tindakan yang dari sudut pandang minusia modern
tidak masuk akal.

Sejanah
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Kelebihan dan Kekurangan lsi Buku
Simaklah nasib tokoh aku dalam "Kewang Key", "Dilang PUtri'', dan "Danau Belau"' Nasib
yang diangkat
/nUr dalam "Eheng", RiU dalam "Penari dari lSuy", dan Jemina dalam cerpen
menjadi judul buku ini, "Tarian Gantar". Semuanya memperlihatkan relasi tidak terputuskan

antara manusia dan lingkungannya. Bahkan, ketika yang disebut peltama ini sudah terpisah
puluhan tahun dan ribuan kilometer jaraknya dengan yang disebut terakhir. Meskipun isinya
Jemina,
terdapat kemiripan perwatakan antara satu cerpen dan cerpen lain, misalnya Riau dan
mengurangi sebuah keistimewaan kumpulan cerpen ini. Hal ini pula yang

hal itu tidak

menyebabkan Tarian Gantar memiliki nilai antropo ogis. di samping nilai sastranya.
Sumber: Majalah Horison, September 2003
dengan Pengubahan sePerlunYa

gambaran
Flesensi tersebut cukup singkat, namun pa:a: K ta sebagai pembaca memperoleh
tersebut
contoh
melihat
Nah,
dengan
menarik dan tergerak hati untuk membaca kumoula" -:e'!ennya
kamu dapat berlatih menulis resensi, Untuk itu ak-kar an regiatan pada tugas berikut!

Kerjakanlah tugas'tugas berikut!

1.

perpustakaan
Carilah dan bacalah sebuah buku kumpulan cerpenl Kamu dapat mencarinya di

sekolah.

Z.

yang akan kamu
Setelah membaca buku kumpulan cerpen tersebut catatlah poin-poin penting
jadikan pembahasan dalam resensi tennasuk ke ebihan dan kekurangannya!

3.

Buatlah resensi sederhana dari buku kumpulan c€rp€n tersebut dengan memerhatikan kelengkapan
resensi, seperti identitas buku. kepengarangan, kekurangan dan kelebihan isi buku,

unsur-unsur

4.
5.
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sefta bahasa Pengarang!
Bacakanlah hasilnya di depan kelasl Kamu pun dapat menempelnya di majalah dinding sekolah.
Mintalah teman atau gurumu untuk menanggapi hasil resensimul

Bahasa lndonesia Xll

Berilah tanda silang (x) pada salah satu hurul a, b, c,

tepatl

1.

d,

atau e

di depan

Jawaban

yang pating

Maksudnya Suwarno terlalu mengagumi Hamengkubuwono lX. Akibatnya; buku ini
"overrepetitive", khususnya tentang tokoh Hamengkubuwono lX. Tidak henti-hentinya ia
dipuja, progresif, anti kolonial, prorakyat, ikut revolusi, dan sebagainya, seperti klise yang
diatributkan buat tokoh dan pahlawan kita. Akibatnya, kurang analisis dan kritik atau kurang
perbandingan.
Kalimat yang mengungangkapkan kelemahan buku sesuai ilustrasi tersebut adalah ...
Buku ini tidak mencerminkan seorang pahlawan yang sesungguhnya, tetapi hanya khayalan
pengarang.

a.

b' Tidak henti-hentinya pengarang menulis hal yang sama membuat buku'ovenepetitive".
c. Suwarno terlalu dipuja, progresif, antikolonial, prorakyat, dan hal ini dianggap tidak wajar.
d. Karena kekaguman yang berlebihan terhadap Hamengkubuwono, Suwamo terkesan klise
dalam bukunya.

2

e.

Pengarang kurang memberikan perbandingan-perbandingan dalam karyanya ini.
Judul novel
Lelaki Tua dan Laut
Pengarang/Penerjemah
Ernest Hemingway/Supardi Djoko Darmono

:

Penerbit

:
:

PT Dunia Pustaka

Di sisi lain, untaian kata-kata Hemingway mengalir, mengayun membuai, menghempas membuat
pengalaman tersendiri pada pembaca persis seperti gerakan ombak laut. Dengan kemampuannya,
pembaca tanpa dipaksa seolah-olah sedang berhadapan dengan teror hiu yang ingin
menguasai

tangkapan ikan.
Kalimat resensi yang tepat untuk menyatakan keunggulan novel tersebut adalah ...
Sedikit sekali penulis yang berani mengangkat ide cerita dari kaum pinggiran seperti nelayan,
Namun, Hemingway berani mengangkatnya menjadi sebuah cerita yang penuh ketegangan
ditinjau dari kekuatan bahasanya.

a.
b.

c.

d'
e.

iaadr

Penulis agak lambat menciptakan ketegangan-ketegangan dalam cerita pembaca menjadi
kurang bergairah karena setting yang disuguhkan terlalu monoton, yaitu laut dan laut.
Hemingway dan ketangkasannya berbahasa tak perlu diragukan lagi. Hanya saja, khusus
pada novel ini tema yang diambil kurang menarik.
Bahasa dan cara penuturan Hemingway pada novel ini sangat melompat-lompat persis alunan
ombak laut yang mengguncang-guncang perahu.
Meskipun buku ini banyak dibaca orang, terlihat banyak kekurangan tentang kebiasaan di laut
yang mungkin Hemingway sendiri dapat merasakannya.
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Kesenian

ar!
rahar

latttialtlts&
EI

Standar Kompetensi
Memahami artikel dan berbagai ragam paragraf secara intensif untuk menarik kesimpulan.

f,ompetensi Dasar
Membaca intensif berbagai pola paragraf induktif (generalisasi, analogi, dan
sebab-akibat) deduktif dan menemukan kalimat
kesimpulan (ide pokok).

lndikatol

1.

2'

Mengidentifikasi ciri-ciri teks yang berpola induhif,
Menarik kesimpulan isi teks tersebut berdasarkan hal-hal (generalisasi, analogi, dan sebab-akibat) yang
disajikan dalam tulisan

atau artikel.

kif).
ng.

dan rincian yang berupa contoh.

rrtrr'rartrrrarrrlrararrrrlrrr!rrErn,&&eE*s
Dalam sebuah wacana terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki
kalimat-kalimat
yang bersifat umum dan khusus. Jika paragraf yang didahului dengan t<itlmat yang
bersifat khusus,
kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang bersifat umum maka Ois6Out paragraf
induktif. Adapun jika
paragraf itu diawali dengan kalimat yang bersifat umum, kemudian
dilanjutkin dengan kalimat yang
bersifat khusus maka disebut paragraf dedukif.

Bae dan

pahamilah bacaan berikuil
Grup Musik padi

Padi menyelesaikan penggarapan album mereka Sesuatu yang Tertunda perusahaan
rekaman
yang menaunginya, bergerilya mendobrak pasar.
Beberapa pekan sebelum diluncurkan album Sesuatu yang Tertunda dipesan hingga
200 ribu
keping. Hampir dipastikan, inilah pertama kalinya sebuah gr,up muiik meraih
empat platinr.r-rn'untuk satu

album yang belum resmi dirilis. Hespons pasar terbilang luar biasa. Strategi itu
ierbukti jitu. Hal itu
membuat Rindra (bas), Fadly (vokal), Piyu (gitar), Yoyo (drum), dan Ari (gitart tersentak
kaiet,
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Kendati tetap mempertahankan ciri mereka den
Februari itu memang berbeda dengan album Padi se
Bisa Memilih" dan "Semua Tak Sama", misalnya,
menyesuaikan tempo musik yang berubah'ubah' N
lnfinito Trisakti Choir, turut memperkaya kesan orke

initerdengarmakinprogresifdannuansayanglebihvariatif.

hal
bia
Pa
diri

Dibanding dengan album pertama, menurut Piyu, banyak
.ma nadanYa
tanya. Musik
dituntut oleh

dari
pem

dalam

ubah'

'

Akan

Proses

iknYa, berarti
usik Padi d

ini ditujukan

Padi, kata Piyu, menginginkan para penggemarn.
perkembangan musiknya' "ltulah idealisme
mengiOohfan Padi dali si"'si personalitas semata, tetapi luga

bukan berarti memaksakan permainan
musik pada kami saat ini, namun idealisme yang kami maksud
musik sekehendak kami."
dan dalam. Tematema cinta terhadap
Selain perubahan musik, lirik mereka terlihat makin ekspresif
digali sampai pada sisi realitas, termasuk
sesama tidak lagi sekadar ungkapan di permukaan, tetapi
'Dunia Lain' terlalu berat. Menurutnya,
lirik
konflik batinnya.-,,Teman saya"sempat berkomentar bahwa

6
ke
makin
al

perlu waktu untuk merenungk.nny.. Namun,
justru se
iebih ditangkap, meskipun secara lirik
Album ketiga ini makin memperlihatkan
Ditengah ingar-bingar musik mereka. Padi
kebebasan dalam berekfresi. Oleh karena itu,
sukses meskipun tidak sesukses album'album sebelumnya'

bisa

k itu'
gkan
eraih
Sumber: Tabloid MuMu dan sumber lain

Dalam teks di atas terdapat paragraf berp
gagasan yang diuraikan melalui unsurunsur ya
iimputan bersifat umum yang merupakan caku
khusus ke umum. Untuk memudahkanmu meng
Khusus
Khusus
Khusus

Berikut ini kutipan paragraf yang termasuk paragraf induKif'
Kendatitetap mempeftahankan ciri mereka de

Februariitu memang berbeda dengan album Padi s
Bisa Memilih" dan "Semua Tak Sama", misalnya,
menyesuaikan tempo musik yang berubah-ubah
lnfintito Trisa0i Choir, turut memperkaya kesan o

initerdengarmakinprogresifdannuansayanglebihvariatif.
Bahasa lndonesia Xll
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I

Sdah menunjukkan kutipan paragraf indukif, kamu pun dapat menyimpulkan teks tersebut dengan
penahmn generalisasi. Berikut ini contohnya.
Jarang sekali grup musik meraih empat ptatinum untuk satu album yang belum resmi dirilis.

futmhaan

l,hh

rekaman yang menaunginya bergerilya mendobrak pasar. Musiknya pun penuh dinamika.
album Padiyang merupakan bentuk idealisnya.

llaryimpulkan teks dapat pula dilakukan dengan cara analogi. Berikut ini contohnya.
Dalam album ketiga ini, Padi makin berisi dibandingkan dengan album kedua. la semakin
trrn/ff,rlihatkn jati dirinya dan mementingkan kebebasan dalam berekspresi. Oteh karena itu, dalam

hm

ketiga ini mereka meraih sukses meskipun tidak sesukses sebelumnya.

Ae ruh

yang menyimpulkan teks dengan cara sebab-akibat. Berikut ini contohnya.

Saat Padi menyelesaikan albumnya, perusahaan rekamannya bergerilya mencari pasar. Selain

aL ahum kali ini dibuat beda dengan album sebelumnya yang penuh dinamika. Hal inilah yang
wryakibatkan album Padi kali ini meraih empat platinum.

I

?pr/llahF,nda sllang (x)

wil

l-

pda

sr,lah cf/tu hurul a, b, c, d, a|#lu e dr depan

lawahn

yang

pllng

Sudah beberapa hari ibunya sakit. Ayahnya yang dinanti-natikan dari Jakarta untuk menjaga

hrnya belum juga datang. Adik-adiknya masih kecil belum bisa menjaga ibunya

....

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab-akibat di atas adalah ...
lbunya dibawa ke rumah sakit untuk berobat.

ab. Pada hari ini ayahnya dihubungi terus-menerus, tetapi tidak ada jawaban.

e

2-

la minta pertolongan tetangga untuk mengobati ibunya.

d. Terpaksa ia tidak masuk sekolah untuk menjaga ibunya.
e. Adik-adiknya dibawa ke doker dititipkan kepada tetangganya.
Musim kompetisi 2006 belum juga berakhir, tetapi Milan sudah mendapatkan pemain baru.
Pemain itu adalah Ederson yang berhasil mendatangkan juara Liga ltali musim lalu itu. Sebelumnya,
penyerang asal Brasil itu memperkuat Nice. Enderson yang berusia 21 tahun itu bergabung dengan

Nbe dua musim lalu. Saat itu, Milan sebenarnya sudah berniat membawanya ke Stadion San Siro,
namun Nice lebih menjadi pilihan Enderson.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah ...

a

b.

c.
d.

Musim kompetisi 2006 belum juga berakhir, tetapi Milan sudah mendapatkan pemain baru.
Enderson sebelum memperkuat Nice mendatangkan juara Liga ltalia.
Enderson yang berusia 21 tahun itu bergabung dengan Nice dua musim ralu.
Milan sebenarnya sudah berniat membawanya ke Stadion San Siro, namun Nice lebih menjadi

pilihan Enderson.
Milan sebenarnya sudah berniat merekrut Enderson, tetapi baru tahun ini tercapai,

sesuai dengan bidangnYa.

perbaikan [dimat simiutan generalisasi yang tercetak miring dan sesuai dengan isi paragraf
adalah ,..
Pak Susilo keluarga yang bahagia sejahtera'
Semua anak Pak Susilo sukses'
Keluarga yang membanggakan, seperti Pak Susilo'
Keluarga Pak Susilo keluarga ilmuwan dan pekeria'
Pak Susilo keluarga dokter spesialis yang sukses'
kurang layak'
Kalimat Utama Kehidupan para trasmigran di lokasi transmigrasi

a.
b.

c.

d.
e.

4

:

Kalimat Penielas

'

nat sederhana.
gsa.

madai.
erintah.

limat utama tersebut adalah nomor .,..

a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (2), dan ({)

c.

d.
e.

(2), (4), dan (3)
(5), (4), dan (3)
(3), (2), dan

(5)

,

!

_

,, _-..,
itu masih kecil, ia menyusuinya
Kucing sangat menyayangi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya
dengan baik. Demikian pula manusia, sangat menyayangi anak-

dengan ,ib., d.n merrawatnla
anaknya. la mengurus dan mendidiknya sampai besar ""
...
Kalimit yang tepat untuk melengkapi paragraf tnalogi tersebut adalah
Karena itu, Tuhan menciptakan kucing dan manusia'
Dengan demikian, kucing dan manusia sama-sama ciptaan Tuhan.
oapit disimpulkan bahwi kucing dan manusia mempunyai naluri menyayangi anaknya'
Oleh karena itu, Tuhan menciptakan manusia dan kucing tidak berbeda'

a.
b.

c.

d.
e.

tt.

Manusia diberikan akal sedangkan kucing tidak'

Jawabtah pertanyaan-pertanyaan

di bawah

ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pola paragraf induhif!
2. Jelaskan pola paragraf deduktif!
3. Apa yang membuai Rindra cs tersentak kaget pada bacaan yang berjudul "Grup Musik Padi" di

4.

atas?
Siapa vokalis dalam grup musik Padi?

5.AlbumkeberapayangmemperlihatkankedewasaangrupPadi?

Bahasa lndonesia Xll

30

L

ttlal:Itl:aatatltattIalartat;rks&ffi8

Menulis Surat Lamaran Pekeriaan
Standar Kompelensi
Mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas, laporan, dan resensi.
l(ompetensi Dasar
Menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan struktur.

lndilator

1. Mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan.
2. Menyusun surat lamaran pekerjaan.
3. Memperbaiki surat dari segi struKur, diksi, kelelasan kalimat, dan penggunaan

rr ! l rr rrr rr t r

EyD.
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Surat lamaran pekeriaan merupakan surat dari seseorang yang berhubungan dengan ajuan untuk
mengisi sebuah pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal atau resmi. Dalam surat lamaran
pekedaan, terdapat unsur-unsur surat antara lain:
kepala surat;
tanggal penulisan surat;
alamat yang dituju;
salam pembuka;

1.
2.
3.
4.

l .pembukasurat;, . . :.i;,,,:,,i!.:..
7. identitas atau jati diri pelamar;
8. tujuan surat lamaran pekerjaan;
9. lampiran persyaratan yang ditentukan;
10

penutup surat;

11. tanda tangan dan

nama jelas pelamar.

Penulisan surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang sopan, simpatik, efekif,
komunikatif, baku, serta ejaan yang tepat dan benar.

1.

Adapun lampiran surat lamaran pekerjaan di antaranya:
fotokopi identitas diri;
fotokopi ijazah terakhir;
surat keterangan kelakuan baik;
surat keterangan pencari pekerjaan;
daftar riwayat hidup;

2.
3.
4.
5.
6. pas foto;
7. hal-hal lain yang sekiranya diperlukan.

Surat lamaran pekerjaan biasanya dibuat berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di
surat kabar atau majalah. Ada pula yang berdasarkan iklan media elekronik, seperti radio, televisi, dair
internet. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan haruslah mencantumkan sumber iklan dari media
tersebut atau dari mana informasi lowongan pekerjaan itu didapatkan.

Kesenian
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Cirebon, 12 Juni2007

Yth. Manajer Personalia PT Rahayu Persada
Jalan Dewi Safiika No, 27
Cirebon
Dengan hormat,
Berdasarkan iklan yang dimuat dalam Harran Umum Medra lndonesia, S Januari 2005, mengenai

adanya lowongan pekerjaan sebagai teknisi saya yang beftanda tangan berikut ini:
nama

Ahmad

umur
pendidikan

25 tahun

alamat

Jalan Ahmad Yani No, 12 Cirebon

SMK Jurusan Elektronika

Mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengis lowongan tersebut.
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

1.
2.
3.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk:
lotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik:
fotokopi ijazah terakhir;

4. daftar riwayat hidup;
5. fotokopi sertifikat pelatihaTi elehronik;
6. fotokopi sertifikat kursus bahasa lnggris:
7. fotokopi rapor;
8. pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.
Demikian surat ini saya buat, semoga dapat menjadi pertimbangan BapaUlbu. Atas perhatian
Bapaldlbu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ahmad
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Ber'tlah tanda silang (x) pada salah satu hurut a, b, c,

d, atau e di depan jawaban yang paling

tepat!
1.

Yth. Pimpinan PDAM Kabupaten Cirebon
Jalan Perkantoran No. 32
Cirebon.
Dalam penulisan bagian alamat surat di atas terdapat kesalahan, yaitu ....
penulisan singkatan Yth. seharusnya Yang Terhormat

a.
b.

c.
d.

penulisan Jalan seharusnya Jln.
penggunaan tanda titik di belakang kata Cirebon
penulisan kata Cirebon seharusnya CIREBON

e.

penulisan No. 32 seharusnya Nomor 32
Hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam menulis surat adalah ....
menggunakan kata dan kalimat yang sesingkat mungkin

a.
b.

c.

d.
e.
3.

menggunakan ragam bahasa yang komunikatif
menghindari penggunaan kata dan istilah yang belum lazim
menyampaikan satu perihal surat
menggunakan bahasa yang santun

Perusahaan Farmasi Nasional yang sedang berkembang pesat membuka peluang karier bagi
Sd/Sdri yang berdedikasi tinggi, berpenampilan menarik, dan mau bekerja keras.
Dengan persyaratan sebagai berikut.

1.
2.

Pendidikan 51
Usia maksimal 27 tahun

Segera kirimkan surat lamaran lengkap (CV, pasfoto 3x4, KTP, dan ijazah) ke P0 BOX 4455 JKf.

--

Kalimar pembuka surar tamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan

a.

,n,.r,.,lllf,To;:rT

Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Kompas maka saya mengajukan lamaran
pekerjaan sebagai ....

b.

Sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi saya maka dengan ini saya bermaksud mengisi
,
lowongan di harian

c.

Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas,20 Mei 2006, saya mengajukan
lamaran pekerjaan sebagai ....

d.

Kompas.

Melalui surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan sesuai iklan di harian Kompas, 20 Mei

2006, sebagai ....

e.

Memenuhi iklan di harian Kompas, 20 Mei 2006, saya melamar sesuai dengan persyaratan

yang ditentukan.

Kesenian
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4.

Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya, dihaturkan

terima kasih.
Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut adalah ...

a.

Besar harapan saya Bapak mempertimbangkan lamaran saya. Atas kebijaksanaannya,
diucapkan terima kasih.

b.

Besar harapan saya Bapak dapat menerima saya. Atas kebijaksanaan Bapak, saya
mengucapkan terima kasih.

c.

Mohon Bapak dapat menerima saya. Atas kebijksanaannya kepada saya, saya ucapkan terima
kasih.

d.
e.

Sudilah kiranya Bapak menerima saya. Atas kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.
Atas kebijaksanaan menerima saya di perusahaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Atas bantuan dan kerja samanya saya haturkan terima kasih.
Perbaikan kalimat penutup surat lamaran tersebut yang tepat adalah ...
Atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Atas perhatian Bapak terima kasih banyak.
Semoga diterima menjadi karyawan Bapak. Terima kasih banyak.
Atas bantuan Bapak tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

5.

a.
b.

c.
d.
e.

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1.

Tuliskan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan!
Sebutkan sifat surat lamaran pekerjaan!
Menggunakan bahasa yang bagaimana dalam membuat surat lamaran pekerjaan?
Sebutkan hal-hal yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan!

2.
3.
4.
5. Tulislah contoh lampiran surat lamaran pekerjaan!
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MemahamiTeknik Pembacaan Puisi

Standar Kompelensi
Mengungkap pendapat tentang pembaca puisi.

Kompetensi Dasar
Mengomentari pembacaan puisi baru tentang lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat.
lndikator

1.

Mendeklamasikan/membacakan puisi baru di depan teman-teman dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai.

'" J'l'1":''j'lo:'T'j':''J':"J":':"J:":":o:';nT'T''J',:"J':

F

!H

+ j+ !E:r + ;!

x

i

:

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang imajinatif. lsinya mengungkapkan pikiran, gagasan,
dan perasaan penulisnya, Ungkapan tersebut sangat padat dan berisi. Puisi memanfaatkan bahasa
untuk mendukung kepadatan itu.
Halyang harus diperhatikan dalam membacakan atau mendeklamasikan puisi adalah lafal, intonasi,
dan ekspresi yang sesuai. Agar dapat membacakan puisi sesuai dengan hal tersebut, kita perlu
mengetahui rambu-rambu pembacaan puisi. Bambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut:
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I

pengucapan kata dengan tekanan
intonasi naik
V

intonasi turun

I

berhenti sejenak

il

berhenti lama
langsung pada baris selanjutnya

Untuk lebih jelasnya, perhatikan pemberian rambu-rambu pembacaan puisi berikul

Senyum Dewi Sri
v
Berjajar-jajar
A

Perempuan menuai padi
Mundur / dan lancar /

/

v
Suara mereka bernyanyi //
Mereka memuji

i

Dewi Sridermawan
Pemberi padi/
Budiman dan hartawan //
Berjam-jam

/

Mereka bernyanyi-nyanyi
Syair / gurindam
Menghonnati Dewi Sri/i

/

Dan Dewi Sri/
Tersenyum mendengar mereka
Muka berseri/.

Seluruh sawah bersuka //
Setelah memerhatikan contoh diatas, tentunya kamu mempunyaigambaran bagaimana membaca
puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang baik. Akan tetapi, rambu-rambu pembacaan tersebut
dapat kamu sesuaikan dengan pengucapanmu.

Di samping mengetahui rambu-rambu pembacaan puisi, ketika membaca puisi kamu harus
mengetahui pula tema apa yang ada dalam puisi tersebut. Adapun cara menentukan tema puisi adalah

sebagai berikut.

1. Bacalah keseluruhan isi puisi.
2. Temukan kesan apa yang ingin disampaikan

pengarang apakah cenderung ke arah kemanusiaan,
ketuhanan, patriotisme, cinta, perjuangan, keindahan alam, moral, dan sebagainya.

t.

b, c,
Beritah tanda sitang (x) pada salah satu hurul a,

d,

atau e

tePat!
Perhatikan puisi

beikut

untuk meniawab soal

KePada

no' 1-3!

si Miskin
Karya: Toto Sudaio Bachliar

Terasa aneh dan aneh saia
Sepasang-sepasang mata memandangku
MenimPakan dosa
Terus terderitakan pandang begini?
Rumah-rumah terlalu rendah
Dan tanganku hanYa bisa menggaPai
Di antara ruang tak berudara
Di mana keluh mengapung-apung
Takut menguratkan faiar yang salah
Dan Perialanan masih jauh
Tapi antara kami
Tak ada Yang memisahkan lagi

1.

Puisi tersebut bertema ....

2.

Amanat puisi tersebut adalah ""
fakir miskin adalah kaum yang susah
pedulilah terhadap lakir miskin
kehiduPan orang-orang miskin
selalu sapalah para orang miskin
buatlah orang-orang miskin bahagia

a. keagamaan
b. Politik
c. sosial
d. budaYa
e. Pendidikan
a.
b.

c.
d.
e.

3.Suasanayangdigambarkandalampuisitersebrrtadalah....
a.
b.
c.
d.
a

keharuan
kekesalan
pesimistis
optimistis
kepasrahan

di depan

paling
iawaban yang

Perhatikan puisibeikut untuk menjawab soal no.4 dan 5!
rangan Bunga

Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke Salemba
Sore itu

"lni dari kami bertiga
Pita hitam dalam karangan bunga
Sebab kami ikut berduka
Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi.'

4.

5,

Maksud puisitersebut adalah ....
a. menceritakan tiga anak kecil datang
b. mengambarkan anak kecil yang malu-malu
menceritakan peristiwa sore itu
c.
d. menunjukkan pita hitam dalam karangan bunga
menggambarkan peristiwa kedukaan

e.

Makna lambang kala pita hihm dalam puisi tersebut adalah tanda ....
a. bersedih
b. berduka
c.
berdoa
d. bermohon
e. berharap

ll.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1.

Jelaskan pernyataan puisi merupakan bentuk karya sastra yang imajinatif!

2. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi?
3, Tulis atau gambarkan rambu-rambu dalam membacakan puisi!
4. Bagaimana cara menentukan tema sebuah puisi?
5, Sebutkan unsur-unsur instrinsik sebuah puisi!

yang Dibacakan
Standar Kompetensi
Memahami pembacaan cerpen.

Kompetensi Dasar
Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari pembacaan cerpen.

lndikator

1. Menceritakan kembali isi cerpen.
2. Menjelaskan unsur-unsur sastra (unsur intrinsik).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan sebuah cerpen antara lain vokal atau
kejelasan suara pembaca dalam membacakan cerita, intonasi (yakni turun naiknya suara pembaca
dalam membacakan cerita), dan penghayatan pembaca terhadap cerita yang dibacakannya.
Cerpen dibentuk oleh beberapa unsur pembangun, seperti tema, latar, penokohan, alur, pesan,
sudut pandang, dan konflik. Keseluruhan unsur pembangun tersebut secara faktual dapat dibayangkan
peristiwanya dan eksistensinya dalam sebuah karya sastra, termasuk dalam cerita pendek.
Tema (theme) merupakan inti yang dikandung oleh sebuah cerita. Untuk menemukan tema sebuah
karya sastra, termasuk cerpen, harus disimpulkan dari keseluruhan ceritanya.
Latar atau setting mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan, Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar sosial, latar
tempat, dan latar waktu. Latar sosial mencakup penggambaran keadaan masyarakat, kelompok sosial,

adat istiadat, cara hidup, bahasa yang melatari peristiwa dalam cerita, Latar tempat adalah tempaU
lokasi di dalam wujud fisik, berupa daerah, tempat, bangunan, dan lain-lain. Adapun latar waktu mengacu

pada kapan terjadinya suatu cerita,
Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa sebagaimana yang disajikan dalam sebuah karya.
Unsur lain adalah tokoh; pada umumnya tokoh berupa manusia, namun dalam beberapa cerita, tokoh

dapat pula berupa benda atau binatang yang diinsankan. Watak tokoh dapat kita tebak dari
penggambaran dan dialog-dialog dalam cerita tersebut (metode dramatik). Namun, terkadang pengarang

menyebutkan secara langsung watak dan karakter tokoh dalam ceritanya (metode analitik).

an De

)erpen berikut yang akan dibacalan oleh salah seorung temanmu!

Suki

Membawa Pisau Belati
Hansad Rangkuti

Sukri membawa pisau belati di pinggangnya. Pisau itu tajam, baru saja diasah. Dia tadi mengasah
pisau itu dengan hatiyang panas. Malam Minggu kemarin, dia datang ke rumah Sumami, kekasihnya.
Mereka sudah lama berkasih-kasihan. Sukri mencintai Sumami. Sumarni mencintai Sukri.
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Tetapi pada hari belakangan ini Sumarni telah menjadi lain. Dia dingin dan acuh tak acuh kepada
Sukri. Tidak tahu apa penyebabnya. Apakah Sukri tidak tegas untuk mengakhiri masa pencintaan
mereka ke masa perkawinan? Sebab bagaimanapun, wanita selalu menunggu sikap kekasihnya untuk
mengakhiri masa percintaan melompat ke masa perkawinan. Ataukah mungkin Sumarni mempunyai
kekasih lain di luar Sukri? Mungkin ada kekasih Sumarni selain Sukri?
Malam Minggu kamarin hal itu telah terjawab. Walaupun kelihatannya masih samar-samar, Sukri
melihat ada skuter diparkir di depan rumah Sumarni. Sukri tidak jadi masuk. Dia intip dari balik semaksemak, Sumarni menerima seorang pemuda di ruang tamu. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Dan
tidak lama Sukri berlindung di balik semak-semak, dia melihat Sumarni dan pemuda itu naik skuter.
Sukri bagaikan dibakar api di dalam semak-semak. Dia pandang skuter itu berlalu meninggalkan
bunyi yang menusuk hati. Dia perhatikan tangan Sumarni mendekap pinggang pemuda itu. Dia lihat
dada Sumarni menempel di punggung pemuda yang memboncengkannya. Darahnya mendidih melihat

itu. lnilah penyebab dingin sikap Sumarni kepadanya. Dia sudah berpaling kepada pemuda lain dan
skuter. Aku tidak punya skuter, pemuda itu punya skuter. Dan Sukri menyelipkan pisau belati di
pinggangnya.
Sukri menanti bus melintas di halte. Dia gemas melihat skuter melintas. Dia benci melihat kendaraan
itu. Dia raba pisau belati di pinggangnya, Dia buka pintu pagar rumah Sumarni. Dia lihat skuter itu. Dia

lihat Sumarni menerima pemuda pengendara skuter di ruang tamu. Dia melompat ke balik semaksemak bunga mawar. Dia dengarkan percakapan Sumarni dan pemuda pengendara skuter di ruang
tamu.

"Kau cantik Sumarni. Baru saja aku melihatmu, aku telah mencintaimu. Bernarkah bahwa kau
belum mempunyai kekasih?"
"Kalau kau sungguh-sungguh mencintaiku, dekaplah aku erat-erat. Aku belum mempunyai kekasih.
Aku masih murni. Aku belum mengenal seorang pemuda pun secara intim, Kaulah satu-satunya pemuda
yang menimbulkan getaran lain di hatiku. Bagiku, seperti kurasakan saat ini, kau adalah kekasih tercinta."

Sukri di dalam semak-semak mawar meraba pisau belati di pinggangnya. Dia sakit mendengar
ucapan itu. Dia melompat dari dalam semak-semak. Dia masuk ke tengah ruangan. Sumarni kaget
melihat itu. Mukanya merah menahan malu. Pemuda yang memiliki skuter itu terperanjat. Sikap Sukri

mengundang perkelahian.
"Kau benar-benar mencintai Sumarni? Apakah kau tidak hanya mempermainkannya saja?" bentak
Sukri.

"Apa pedulimu? Kau ini siapa?"
"Aku kekasih Sumarni! Kami telah lama menjalin cinta."
"Benarkah begitu Sumarni? Baru saja kudengar kau katakan, kau tidak mempunyai kekasih,"
"Aku tidak pernah mempunyai kekasih. Aku tidak menganggapmu kekasih, Sukri. Kita hanya
berteman biasa. Aku belum terikat kepada siapa pun. Aku bebas berbuat apa yang kurasa baik untukku.
Dia suka datang kemari dan aku menemaninya. Dia kenal kepada orang tuaku dan aku kenal kepada

crangtuanya. Kami hanya sebagai sahabat baik. Aku tidak menganggap Sukri kekasihku. Dia keliru
memandang diriku. Dia menganggap aku kekasihnya. Dia keliru!,,

Kesenian
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"Perempuan busuk! Kau cepat menjadi lain, Kau cepat melupakan dekapanmu pada diriku. Kau
pandai mempermainkan lelaki. Aku tidak mengira, kau sejahat itu. Memandang manusia itu dari bendabenda. Beberapa hariyang lalu kau masih Sumarni, tetapi beberapa hari kemudian, begitu kau disentuh

benda-benda, kau telah menjadi lain. Aku tidak sudi kekasihku jatuh ke pelukan orang lain. Aku akan
menyudahimu!"
Sukri mencabut pisau belati dari dalam sarung di pinggangnya Seperli kilat menerangi kegelapan,

secepat itu pulalah Sukri menghujamkan belati ke dada Sumarni Darah muncrat. Wanita itu terpekik.
Sukri mencabut pisau belati yang telah merah. Dia terkam pemuda itu. Dia tusuk berulang-ulang dada
pemuda itu. Keduanya menjadi mayat. Sukri melompat dari ruang tamu. Dia lari ke jalan besar, Dia
melompat ke atas bus,

Sukri membawa pisau belati di pinggangnya Dia menanti bus melintas di depan halte. Dia lihat
skuter melintas. Dia marah melihat skuter itu. Dia raba p sau oelatl di pinggangnya. Dia buka pintu pagar

rumah Sumarni. Dia lihat ada skuter diparkir, Dia terus masuk ruang tamu
"Anjing kamu! Mengganggu kekasih orang Apa kau tidak melihat wanita lain selain Sumarni?"
pekik Sukri.
Ayah Sumarni keluar dari ruang dalam.
"Sukri! Jaga mulutmu, Kau ini apa-apaan Pemuoa tanpa modal Jangan kau permainkan anakku.
Apa yang telah kau beri kepadanya sebagai rasa kas h dan cintamu? Datang hampir tiap malam dengan

janji-janji, jangan kau memberi harapan-harapan yang t dak pasti kepada kami, Pergi kau! Biarkan
anakku mencari jodoh yang lebih sempurna danpaoa kaul'
"Orang tua terkutuk! Mata duitan. Apa bedanya kau dengan orang tua lain kalau kau berpikir sepefti

itu? Anakmu ingin kau jual belikan?"
"Sukri! Sumarni adalah anakku. Berhak memilih yang terbaik untuknya."
"Apakah kau telah menganggap pemuda itu cukup baik?
"Dia punya sketer. Dia punya modal untuk anakku dan kau? Hanya janji-janji yang tidak terbukti."
"Kalau begitu, kau adalah orang tua yang memandang benda-benda."
"Semua orangtua akan bersikap begitu untuk kebahagiaan anak gadisnya."

'Tidak semua."
"Kalau begitu, aku tidak termasuk orangtua yang kamu harapkan!"
"Ya!" kata Sukri. Dia mencabut pisau belati dari punggungnya. Dia terkam orang tua itu. Dia tusuk
berulang-ulang dada dan perut ayah Sumarni. Kemudian dengan pisau yang telah menjadi merah,
Sukri berpaling kepada Sumarni dan pemuda pengendara skuter itu.
"Bunuhlah aku biar puas hatimu" teriak Sumarni,
"Wanita memandang harta, tidak guna diberi hidup!"
Sukri menghujamkan pisau belatinya. Si pemuda pengendara skuter melompat lari. Tetapi Sukri
mengejarnya di halaman. Mereka bergumul merusak bunga-bunga. Sukri dapat mengatasi pemuda itu.

Dia menghujamkan berkali-kali pisau belati di tangannya,
Dari dalam rumah, terdengar suara wanita melolong. Sukri melompat ke ruang tamu. Dia tahu, itu
adalah pekikan ibu Sumarni. Dia dapati orang tua itu melolong di atas mayat suami dan anak gadisnya.
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"Pembunuh," teriaknya pada Sukri. "Ayo! Cepat! Habisijuga hidupku, biar puas
hatimu. Ayo, lakukan,

pembunuh!"

'Ya. Sebaiknya begitu. Tidak ada gunanya kau hidup. lbu seperti kau tidak ada gunanya
hidup!
lGu biarkan anak gadismu dibonceng oleh pemuda yang baru saja kau kenal. Kau senang, karena

kau

rnanbayangkan sesuatu akan kau peroleh dari pemuda itu. Tidak layak kau hidup. lni
untuk ibu sepeili kau!,,
Sukri menghujamkan pisau belatinya. Dia lihat ibu Sumarniterkulai di atas lantai. Dia dengar
orang

mulai ramai di pekarangan, dia lari ke ruang dalam. Dia terus lari ke dapur. Dari pintu belakang,
dia
melompat ke dalam gang. Dari dalam gang dia sampai dijalan raya. Kemudian, dia melompat
ke atas bus.
Sukri membawa pisau belati di pinggangnya. Dia menanti bus melintas di halte. Kemudian tidak

hma setelah itu, sebuah bus berhenti. Dia melompat naik ke dalam bus. Dia duduk di pinggir dekat
jexdela' Darahnya masih tetap mendidih. Dia raba pisau belati. Dia lihat
dari balik bus, skutermenyalip

hs

yang ditumpanginya. Dia marah melihat skuter itu. Dia raba pisau belatinya di pinggangnya.
Dia

h*a

pintu pagar rumah Sumami, dia lihat skuter dipartir di pekarangan. Dia langsung
masuk ke ruing tamu.

"Eh, Sukri. Mengapa kau baru datang sekarang. Perkenalkan, pemuda iniingin
mencaritempat kos

di sekitar sini. Kemarin dia antarkan ke rumah Bapak Marjuki. Mungkin dia akan tinggal indekos di
rumah Bapak Marluki. Perkenalkan Mas, ini Sukri, kekasih Marni.,'
Sukri menyalam pemuda itu.

'Aku mungkin jadi kos di rumah Bapak Haji Marjuki. Di samping tinggal di rumahnya,
aku juga ingin
memperdalam. ilmu agama. Aku tidak lama-lama sukri. Aku permisi Marni.,,
'Mengapa terburu-buru. Kita baru saja ketemu. Aku ingin bercakap-cakap denganmu.,,

"Lain kali saja. Aku tergesa-gesa. Aku hanya mampir mengucapkan terima kasih pada Marni.
Kapan-kapart kita bisa berbincang-bincang. Selamat malam Marni. Aku berterima kasih padamu.
Aku
pergi Sukri."
"Mengapa,tergesa-gesa? Kopimu?"
'Biarlah Sukri. Aku ingin ke rumah Bapak Haji Marjuki. Aku kira dia sudah pulang
dari masjid. Kami
kemarin berjanji ketemu setelah magrib.,
Sukri mengantar pemuda itu sampai ke tempat skuter. Pemuda itu pergi naik skuter. Sukri kembali
ke ruang tamu. la memandang malu-malu kepada Marni.
"Mengapa kau tidak datang malam Minggu?,,
"Aku datang. Tetapitidak sempat bertemu denganmu. Kau, aku lihat kau pergi
dengan pemuda itu.,,
'Kami tunggu malam Minggu. Aku pikir, kami ingin minta tolong kepadamu untuk
mengantarkan
pemuda itu ke rumah Bapak Marjuki. Tetapi kau lama sekali. Aku antar
sendiri dia ke rumah Bapak
Marjuki."

Sukri duduk di atas kursi. Bajunya tersingkap. Tangkai pisau belati menyembul di atas pinggang
Sukri. Marni melihat tangkai pisau belati.
"Mengapa kau bawa pisau belati?,'
"Aku ingin mengupas mangga"
Sukritersenyum memegang pisau belati di pinggangnya. Dia turun dari bus. Dia ingin menyeberang.
Tetapi sebuah skuter menyerempetnya. Sukri cepat melompat ke pinggir. Dia tidak terkena

sambaran

skuter. Dia marah sekali. Pengendara skuter berpaling melambaitangan meminta maaf.
Sukri meraba
pisau belati dipinggangnya.
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Dia mendengar suara-suara di dalam kepalanya'
'Sukri. Kekasihmu telah dibawa lari."
"Sukri. Kekasihmu telah hamiltiga hari'"
pagar rumah sumarni.
sukri meraba belati di pinggangnya. Dia buka
Sumber: Maialah Horison
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Baca dan pahanilah artikel berikutl

Merokok dan Kemislrinan
Dari sekitar 70 juta orang perokok di lndonesia, 7 juta orang di antaranya hidup di bawah garis
kemiskinan. Dari mereka diperkiraan ada "uang yang dibaka/' percuma sekitar Rp50 miliar setiap hari.
lndonesia merupakan "surga" bagi perokok. Rokok tersedia di mana-mana. Orang bisa merokok di
sembarang tempat. Namun, disadari atau tidak oleh para perokok, rokok itu bisa mengancam jiwa
mereka maupun orang lain yang tidak merokok (perokok pasif). Bahkan, kebiasaan merokok bisa

rcnyebabkan kemiskinan. Karena itu, Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh tanggal 31 Mei diberi

bma'Rokok dan Kemiskinan'.
Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUP Persahabatan dr. Tjandra Yoga Aditama Sp(K), mengatakan

bahwa data organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan, 215 miliar batang rokok dikonsumsi di
lndonesia setiap tahun. Kalau diasumsikan harga rokok sekitar Rp500,0fRp7OO,OO per batang maka
tang yang dibakar percuma setiap tahun mencapai sekitar Rp1S0 triliun.

Di lndonesia diperkirakan sekitar 70 juta orang (30 persen dari total penduduk) adalah perokok.
lGlau mereka rata-rata merokok sebungkus saja sehari maka mereka "membakar uang'sekl'tar RpSOO
ntliar setiap hari. Sementara itu, perokok yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar tujuh juta orang.
Dengan demikian, setiap hari mereka membakar uang sekitar Rp50 miliar.

Kesehatan
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Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, proporsi konsumsi tembakau meningkat terus
terhadap total pengeluaran konsumsi makanan, yaitu dari 8,0 persen pada tahun 1996 menjadi 13,3
persen pada tahun 2003. Secara keseluruhan penduduk lndonesia berbelanja tembakau sebanyak 2,5
kali lipat dari pengeluaran untuk biaya pendidikan; dan 3,2 kali lipat lebih besar dibandingkan untuk

biaya kesehatan.
Bakyat miskin lndonesia ternyata berbelanja untuk tembakau sekitar 3 kali lipat dibandingkan
untuk biaya pendidikan; dan 3-4 kali lipat dibandingkan untuk biaya kesehatan.

itu, menurut WH0, seseorang dapat menghabiskan sampai

seperempat
yang
membeli
rokok
penghasilannya untuk membeli rokok. Di negara lain, seperti di Filipina, orang

Sementara

lokal 20 batang sehari berarti dia menghabiskan 17 persen anggaran belanja rumah tangganya. Kalau
yang dibeli adalah rokok impor, 35 persen anggaran belanjanya hilang untuk membeli rokok.
Di Malaysia harga 20 batang rokok dapat setara dengan lima persen pendapatan buruh kasar. Di
Shanghai, Cina, petani menghabiskan uang untuk membeli rokok dan alkohol lebih banyak dari uang
yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan.

Akibat Merokok
Tjandra, yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif \NHO Collaborating for Tuberculosis/
Laboratorium Mikrobakteriologl RSUP Persahabatan, Jakarta, mengungkapkan bahwa kebiasaan
merokok telah terbukti menimbulkan 25 jenis penyakit pada berbagai organ tubuh, antara lain kanker
saluran pernapasan hingga paru-paru, kandung kemih, bronkitis kronis, dan penyakit pembuluh darah.
Dari sejumlah penyakit itu, kematian terbesar disebabkan oleh kanker paru-paru dan bronkitis kronis.
Kebiasaan merokok pun merupakan penyebab kematian sepuluh persen penduduk dunia. Selama
setahun, tepatnya pada tahun 2000, ditemukan 3,5 juta kematian akibat rokok. Sebanyak 1,1 juta di
antaranya terjadi di negara-negara berkembang, Angka kematian akibat merokok diperkirakan meningkat
menjadi sepuluh juta orang pada tahun 2025. Tujuh juta di antaranya berasal dari negara berkembang.
Pada tahun 2030, diperkirakan 1 dari 6 manusia akan meninggal akibat kebiasaan merokok; dan
separuh dari kematian ini akan terjadi pada usia pertengahan, saat mereka sedang berada pada puncak
produktivitasnya. Begitu kata Tjandra dalam bukunya Masalah Merokok dan Penangulangannya.

Tjandra ketua 1 Lembaga Menangulangi Masalah Merokok (LM3) mengemukakan, kebiasaan
merokok ternyata meningkatkan risiko terjadinya impotensi sebesar 50 persen pada pria berusia antara
3f40 tahunan. Salah satu penelitian pada veteran Perang Vietnam di Amerika Serikat pada tahun
1994 menunjukkan bahwa peningkatan risiko terjadinya impotensi pada perokok sebesar 5f80 persen

jika dibandingkan dengan yang tidak pernah merokok sama sekali.
Dari 1.290 pria yang berobat ke klinik impoten di Massachusetts, Amerika Serikat, jumlah perokok
dua kali lipat lebih banyak daripada bukan perokok, LSM di bidang rokok di lnggris, Action on Smoking
and Health dan lkatan Dokter lnggris menyatakan, setidaknya sekitar 120 ribu kasus impotensi di lnggris
muncul sebagai akibat langsung dari kebiasaan merokok,

Meningkat
Konsultan pulmonologi RS Dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Sumardi, SpPD mengatakan, kasus penyakit
akibat merokok yang terbanyak ditemukan di RS Dr. Sardjito adalah bronkitis kronis dan emfisema,

kanker paru-paru, dan jantung koroner. Di bagian pulmonologi jumlah penyakit bronkritis kronis dan
emfisema atau penyakit paru-paru obstrukil kronis (PPOK) menduduki ranking kedua terbanyak setelah
tuberculosis (TBC). Adapun kanker paru-paru menduduki ranking ketiga.
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Setiap tahun jumlah penderita penyakit tersebut terus meningkat. Di samping itu, usia penderitanya
juga serhakin muda. Sekitar 10 tahun yang lalu, pasien yang masuk ke
RS Dr. Sardjito karena menderita
ketiga penyakit tersebut umumnya berusia 60 tahun. Sekarang, orang berusia 40 ta'hun sudah
menderita

penyakit tersebut. "Bahkan, saya pernah mendapat pasien baru berusia 14 tahun
sudah menderita
kanker karena dia merokok sejak usia enam tahun" ungkapnya. "Ada pasien saya seorang perempuan
berusia sekitar 60 tahun menderita kanker paru-paru. Dia tidak merokok, tetapl sudah plluhan
tahun
tinggal bersama suaminya yang perokok berat. Adapun paru-paru suaminya kuat, teiapi menderita
jantung koroner," tutur Sumardi.

Mahal
Kalau meninggal, kondisi perokok yang menderita bronkitis kronis dan emfisema menyedihkan.
Hal ini disebabkan biasanya mereka meninggal dalam keadaan sesak napas yang sesalnya sulit
diatasi' Adapun penderita jantung koroner biasanya meninggal secara mendadak klrena serangan

jantung. Sebelum meninggal biasanya ia mengalami nyeri dada, kemudian
denyut jantung berhenti.
Biasanya perokok yang menderita bronkitis kronis, kalau diperiksa, juga ada kelainan jantung.
Jadi, kata Sumardi, antara bronkitis kronis dan jantung koroner itu beriringan. Kalau jantungnyi lemah,
dia akan meninggal karena serangan jantung,

Pengobatan penyakit akibat merokok, cukup mahal. Yang paling mahal adalah pengobatan ppOK
karena dilakukan seumur hidup. Apalagi kalau tidak berhenti merokok, Satu macam obit saja sekitar
Rp15 ribu per hari atau minimal Rp500 ribu per bulan.
Sementara itu, penderita penyakit emfisema harus menjalani pemotongan pada bagian paru-paru
yang mengembang. Besar biayanya minimal Rp15 juta-20 juta. Setelah dipotong, sesaknya
berkuiang
dan penderita harus menghentikan kebiasaan merokok. Namun, kalau masih merokok dan ada bagian
paru-paru yang rusak, bagian tersebut terus harus dipotong lagi. Menurut Sumardi, pengobatan
kanker
paru membutuhkan dana sekitar Rp18 juta per bulan.
Sumber: Republrka,
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Menulis Laporan Diskusi
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Menulis laporan hasil diskusi, biasanya merupakan tugas seorang notulis. lsi laporan diskusi pada
dasarnya adalah rangkuman materi diskusi yang telah dibahas. Berikut ini contoh laporan hasil diskusi
yang paling praktis, yang dibuat dalam bentuk formulir.
Contoh laporan hasil diskusi.

Laporan Hasil Diskusi

Penyelenggara : OSIS SMA PGRI

Hari/tanggal

: Senin, 12 Januari 2007
: Gedung Serbaguna SMA PGRI
: Ketua OSIS
Pembicara : Kepala SMA PGRI
Peserta yang hadir : Seluruh siswa SMA PGRI
Masalah yang dibahas : Pemanfaatan lahan sekolah untuk hal yang

Tempat
Pemimpin rapat

produktif

Pelaksanaan
Simpulan (hasil yang dicapai):
SMA PGRI masih memiliki lahan yang dapat diberdayakan sebagai kebun sekolah.
Di kebun sekolah perlu ditanam aneka buah.

1,

2.

3.
4.

a.
b.

Saran:

Sebaiknya ditanami buah-buahan yang dapat dijual di pasaran.
Hambatan:

Kekurangan dana yang tersedia dan kekurangan sumber air.
Rencana yang akan datang:
Membuat kios untuk menjual buah-buahan tersebut.
Mengetahui,

Hormat saya,

Pimpinan Diskusi

Notulis

Bambang

Tati Sunarti

I

Dalam melengkapi hasil laporan diskusi tersebut, biasanya dilampirkan juga makalah (bahan
diskusi) dan daftar hadir peserta diskusi. Daftar diskusi merupakan daftar atau agenda yang akan
dilaksanakan dalam diskusi tersebut, seperti tanggal, tempat, waktu, jumlah panitia, pembicara, dan
peserta.

Berikut ini contoh kutipan makalah pembicara.

Kebun Sekolah
Saat ini tengah banyak petani buah-buahan yang berlomba-lomba menanam buah dengan kualitas
baik. Dengan melihat gelagat petani tersebut, ada baiknya jika kita turut serta dalam persaingin tersebut.
Kita jangan putus asa dengan lahan yang ada karena keberhasilan bukan hanya dari lahan melainkan
kepercayaan diri. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan lahan sekolah kita untuk menanam buahbuahan. Buah-buahan yang ditanam sebaiknya buah yang layak jual di pasar. Dengan demikian,
keuntungan pun akan didapatkan dan akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah iita.
Selain makalah, biasanya disajikan pula daftar hadir peserta sebagai lampiran. Daftar tersebut
adalah seperti berikut.

Daftar Hadir

Diskusi Pemanfaatan Kebun Sekolah di SMA pGRl

1

Ahmad

XIIIPA

2.

Toto

XIIPA

3.

Tatang

X

4.

Joni

XIIIPS

5

Wawan

XIIPS

6.

Andi

Xll Bahasa

7.

Ddn

Xl Bahasa

Kerjakanlah tugas-tugas berikuil
1.

2.
3.
4.
5,

Bagilah siswa di kelasmu menjadi dua kelompok!
Tunjuklah di antara anggota kelompokmu untuk menjadi pemimpin diskusi dan notulis!
Lakukan diskusi kelompok dengan tema yang berbeda!
Tulislah laporan hasil diskusi kelompokmu!
Mintalah komentar tentang hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok lain!

L
'
1

Beillah tanda sllang (x) rrrda srrhh satu hrrul e, b, c, d,

atsru e

dl depan lawaban yang pallng

tepatl
Berikut ini yang bukan merupakan tugas moderator adalah ....

a. mengatur lalu lintas diskusi
b. membuka dan menutup diskusi
c. berperan sebagai penengah dalam setiap perdebatan diskusi
d. menyediakan makalah diskusi
e. menyimpulkan hasil-hasil diskusi
2.

Berikut yang merupakan contoh komentar dalam diskusi adalah ...

a.
b.
c.
d.
e.
3

Pemerintah lamban dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.
Saya akan membeli mobil baru.
Saya turut berduka atas musibah yang terjadi di daerahmu.
Sering terjadi kecelakaan di tikungan ini.

Kemarin pagi saya menyalaminya dengan bahagia.
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu komentar dalam diskusi adalah ....
gaya penyampaian komentar

a.
b.

relevansi antara komentar dan yang dikomentari

c. sumber komentai
d. ketegasan dalam memberikan komentar
e. susunan dan cara menulis si komentar
4.

"Berdasarkan bukti-buki atau fakta{akta yang saya kemukakan, maka dapat dipastikan bahwa
kecelakaan itu terjadi akibat kelalaian sopir dalam menjalankan kendaraannya."
Pernyataan seperti tertera di atas lebih tepat disebut sebagai ....

a.

b

c.

usulan
pendapat
kritikan

d. sanggahan
e. persetujuan
Kalimat-kalimat berikut yang bemada saran adalah ...

a.
b.

Merpati mulaitahun ini akan melayani rute-rute perintis.
Penyapihan Meryati oleh Garuda harus segera dilakukan agar perusahaan tersebut menjadi
dewasa.

c.

Merpati melayani segala rute untuk kepentingan nasional.

d.
e.

Merpati akan terjun dalam bisnis persaingan pesawat yang ketat.
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Beban Merpati semakin berat setelah Garuda melakukan penyapihan.

Bahasa lndonesia Xll

ll.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
singkat dan tepat!

1. Jelaskan apa yang dimaksud notulis!
2. Apa tugas notulis?
3. Apa yang harus ditulis dalam mengisi laporan diskusi?

4.
5.

Dalam kegiatan apa harus ada notulis?
Untuk melengkapi hasil laporan diskusi apa saja yang harus
dilampirkan?

ltttltlllllrallrlaltatallrltrttlla

Menulis Paragraf persuasi
Slandar l(ompetensi
Mengungkapkan pikiran melalui penulisan paragraf.

l(ompelensi Dasar
Menulis paragraf persuasi berdasarkan topik, ciri_ciri,
dan ejaan yang tepat.

lndikator

1. Mengidentifikasi ciri paragral persuasi.
2. Menentukan kerangka paragraf persuasi.

3'

Menyusun paragraf persuasi beidasarkan kerangka yang
dibuat seberumnya.

rrtrrrrrlrrrrrrrrlrrrrrrlrrralrrrtrf

,Ef,

*$ffi

Pada paragraf persuasi

mula-mula memaparkan gagasan dengan alasan,
bukti, atau contoh untuk
'meyakinkan pembaca. Kemudian, diikuti
dengan ajakan, bujukan, ,ryr.r, imbauan, atau saran kepada
pembaca' Paragraf ini menitikberatkan agar pembaca
mau mengikuti kehendak penulis.
Langkah pertama saat menulis paragraf persuasi, yaitu
menentukan topik paragraf terlebih dahulu.
Untuk menentukan topik paragraf persuasi, sebenamya
sama dengan menentukan topik dalam paragraf
hin' Akan tetapi, hal utama dalam menentukan topik persuasi
adalah untuk meyakinkan pembaca atau
pendengar, misalnya:

1. meyakinkan pembaca untuk membuang sampah pada tempatnya;
2. meyakinkan pembaca tentang perrunya membina kebersihan.

Setelah menentukan topik paragraf, selanjutnya susunlah
kerangka paragrafnya. Kerangka paragraf

dapat terdiri atas kalimat utama dan beberapa kalimat pendukun!.
Letakiya oapat oiawariirng.n
gagasan utama terlebih dahulu atau diawali dengan gagasan
pendukung. Berikut ini contoh kerangka
yang diawali dengan gagasan utama.

utama : Kebersihan adatah har terpenting daram kehidupan.
Gagasan pendukung : 1. dunia kita akan dipenuhi sampah;
Gagasan

2. terjangkit beragam penyakit;
3. timbul bencana;
4. ciptakanlah kebersihan.

Kesehatan
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Pola pengembangan paragraf tersebut adalah ....
eksposisi
b. narasi
c. deskripsi
d. argumentasi
e. persuasi
a.

Pernahkah Anda melihat Badak bercula satu? Culanya terdapat di atas moncong melengkung,
seperti gading gajah. Postur tubuhnya lebih pendek daripada kerbau. Kakinya pendek, begitu pula
ekornya....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah ...
Badak bercula satu berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
b. Taman Nasional Ujung Kulon masuk wilayah Kabupaten Pandeglang.
c. Jika beruntung melihat aktivitas binatang tersebut.
d. Taman Nasional Ujung Kulon untuk pelestarian badak bercula satu.
e. Tubuhnya gemuk dan moncongnya agak panjang.

a.

Lingkungan sehat, bersih, dan bebas dari pencemaran adalah dambaan setiap warga
masyarakat. Untuk itu, berbagai cara telah dilakukan dalam menanggulangi masalah pencemaran
lingkungan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, melakukan gerakan operasi bersih,
dan melakukan program kali bersih (seperti yang dilakukan di kali Ciliwung Jakarta) merupakan

jalan keluar dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Perlu diingat bahwa usaha mengurangi
pencemaran lingkungan ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga masyarakat,

5.

Kalimat persuasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...
a. Marilah kita ciptakan budaya bersih untuk mewujudkan lingkungan sehat.
b. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan.
Dengan hidup bersih kita akan senantiasa sehat dan lingkungan asri.
c.
d. Jadi, Lingkungan yang bersih dan asri adalah dambaan setiap orang.
Dengan demikian, pencemaran lingkungan dapat diatasi berkat kita semua.
Kata kunci yang tepat pada paragraf persuasi adalah ....
a. memaparkan
b. melukiskan
mengajak
c.
d. menggambarkan
e. meyakinkan

e.

il.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf persuasil
Apa tujuan pembuat paragraf persuasi bagi pembacanya?
Apa langkah pertama membuat paragral persuasi?

2.

3.
4.
5.

Jblaskan kegunaan kerangka paragraf!
Di manakah letak gagasan utama pada paragraf persuasi?
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Memahami Teknik Penulisan CerPen
Slandar Xompetensi
Mengungkapkan pendapat, informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan cerpen.

Kompetcnsi Dasal

Menuliskan karangan berdasarkan kehidupan orang lain dalam jenis cerpen (pelaku, peristiwa, dan latar).

lndikatot

1. Mendaftarkan topik-topik tentang kehidupan orang lain.
2. Menulis cerpen tentang kehidupln orang lain dengan memerhatikan unsur-unsur
3.
l

cerpen (penokohan, konflik, latar,

sudut pandang, alur, dan gaya bahasa).
Menanggapi cerpen yang ditulis teman.
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Ada dua cara menulis cerpen bagi yang masih belajar, yaitu dengan menulis sinopsisnya terlebih
dahulu dan dengan mengamati gambar yang tersaji. Dengan cara ini, bagi orang yang tidak biasa dan
tidak berbakat menulis cerita pendek pun akan merasa mudah dalam mengembangkan idenya menjadi
sebuah cerita. Apalagi dengan banyak berlatih menulis dan banyak membaca cerita pendek karangan
orang lain, kamu pasti akan dapat membuatnya.
Jika kamu menulis cerita pendek, jangan melupakan unsur-unsur instrinsiknya seperti tema, alur,
penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Di samping itu, cerita pendek harus mengandung (1)
(4)
sebuah kon1ik utama yang menguasaijalan cerita, (2) pelaku utama, (3)jalan cerita yang padat, dan
mengembangkan ketiga hal tersebut sehingga tercipta suatu efek atau suatu kesan.

Kerjakanlah tugas-tugas Mrikut!

1. Perhatikan lingkungan pergaulan di sekolahmu!
2. Ceritakan keadaan tersebut dalam sebuah cerpen dengan mengembangkan peristiwanya dan
mengerti tokoh-tokohnya!
g. Tukarkan cerpen tulisanmu dengan teman sebangku dan lakukan kegiatan penyuntingan!

I

Beflah
tepatl

16lnda sihng

(x)

pda

srrlah salu hurul a, b, c,

d,

atau e

di

depan jawaban yang paling

Si Siti ini memang lain. Umurnya baru sekitar delapan belas tahun, sedang centil-centilnya. Kerjanya
sih cukup lumayan. Dia juga cukup rajin. Cuma yang namanya centil ... aujubilah, deh. Setiap pagi kalau

ayah ibuku sudah berangkat kerja, dia selalu menyetel dangdut dlruang tamu, keraaaas... banget. Mau
tuli rasanya kuping mendengar lagu-lagu super norak itu. Kepala pun jadi pusing. paling malu kalau
ada teman yang tilpon. Pasti yang nilpon langsung komentar, 'Eh, ketahuan, ya, kamu suka lagu gituan.

Ngaku aja

deh!'

t

Belum lagi kalau teman-teman datang. Dia mulai bedingkah kaya cacing kepanasan, sibuk cari
perhatian. Apalagi kalau yang datang itu cowok, wah langsung resek deh, dia ketawa-ketawa centil
dengan suara cemprengnya. lngin rasanya aku benhk dia. Sayang ibu selalu melarang, "Sabar, Rit,,

kata ibu berulang-ulang.

1. sudut pandang pengarang daram kutipan tersebut adarah ....

2.

a. orang pertama
b. orang kedua
c. orang ketiga
d. orang pertama dan kedua
e. orang kedua dan ketiga

Watak tokoh Siti dalam kutipan cerpen tersebut adalah ....
genit, rajin, terbuka

a.
b.

rajin, pemalu, kreatif
genit, acuh, sombong

c.
d. rajin, genit, sombong

3.

e.
a.
b.

c.

4.

genit, agak rajin, ceria

Penggambaran watak tokoh Siti dengan cara ....

d.
e.

narasi (secara langsung)
pikiran tokoh
perasaan tokoh
lingkungan tokoh
sikap tokoh

Amanat yang terdapat dalam kutipan adalah ...
a. Seorang anak harus mendengar nasihat orang tua.
b. Jika tidak menerima telepon, kecilkan volume radio.
c. Kita harus sabar dalam menghadapi tingkah seseorang.
d.
6

Jangan berperilaku yang merugikan orang lain.
Tidak baik seorang perempuan menggoda laki-laki.

'sitt'

Maria Marsareta M'

Tuti bukan orang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat sesuatu. Keisyaratannya
akan harga dirinya sangat besar. la tahu bahwa ia pandai dan cakap. Banyak yang akan dikerjakan
dan dicapainya. Segala sesuatu diukurnya dari kecakapannya sendiri. Oleh karena itu, ia jarang
memuji.

Watak Tuti diungkapkan dengan cara ....
penjelasan langsung

a.
b.

tt.

pendapat tokoh lain

c.

pendeskripsianfisik

d.
e.

sikap tokoh
perasaan tokoh

Jawablah pefianyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Bagi pemula, ada berapa cara untuk menulis cerpen? Sebutkan!
2. Apa yang dimaksud dengan sinopsis?
3. Sebutkan unsur-unsur pembangun cerpen!
4. Jelaskan apa yang dimaksud sudut pandang dalam cerpen!
5. Sebutkan macam-macam alur!

Prestasi
!IlttttrIIttIItIlatrItrtttrtttItrItIlrIIn

Menjawab Pertanyaan tentang Suatu lnformasi
Standar Kompetensi
Memahami informasi dari berbagai sumber yang disampaikan secara lisan.

l(ompetensi Dasar
,Mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang-disampakan secara
langsung.

lndilator

'1.

Mencatat pokok-pokok informasi yang disampaikan secara langsung.

2. Mengajukan saran perbaikan kepada pembicara.
3. Menulis ringkasan isi suatu informasi.

Dalam setiap teks bacaan pasti memuat suatu informasi. lnformasi yang disampaikan dapat berupa
fakta dan dapat pula berupa pendapat. Hal itu sangat bergantung pada pokok permasalahan yang

disampaikannya. Oleh karena itu, jika suatu bacaan disampaikan secara langsung maka perlu
pemahaman lebih mendalam oleh seorang pendengar/penyimak untuk dapat membedakan antara
faka dan pendapat,
Perlu disikapi oleh seorang penyimak yang baik dan kritis bahwa kita harus dapat memisahkan
antara fakta dan pendapat walaupun keduanya berada dalam bahan teks yang sama. Dengan
membedakan fakta dan pendapat, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh hadirnya data yang
terlihat seakan-akan dapat dibuktikan secara nyata.
Dengan demikian, setelah kita menyimak suatu informasi maka kita dapat menemukan pokokpokok informasi yang disampaikan, dapat menuliskan kesimpulan dari informasi tersebut, dan dapat
mengajukan saran perbaikan kepada pembicara tentang penyampaian informasi.
Selanjutnya, untuk memahami isi informasi yang akan disampaikan secara langsung dan untuk
berlatih menanggapi cara penyampaian informasi, simaklah informasi yang akan dibaiakan oleh
temanmu ini!

Si Jenius dari Pasar Cikokol
Usianya baru 13 tahun, tetapi Yongky Utama sudah tercatat sebagai siswa SMA Dian Harapan di
Tanggerang Banten. la menyelesaikan sekolah dasar dalam lima tahun dan menuntaskan sekolah
menengah pertama hanya dalam dua tahun. Prestasinya pun mengagumkan. Nilai Matematika yongky
dalam UAN SMP nyaris sempurna: 9,83. Nilai ini tertinggi se-Tanggerang bahkan mungkin se-lndonesia.
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Siswa ini memang istimewa, bahkan pengamat pendidikan, Prof. Conny Semiawan, pernah menguji
kecerdasan didalam skala Wecshler. Hasilnya? lQ Yongky mencapai 138, lauh diatas manusia normal

yang kebanyakan ber-lQ 9f110.
Yongky tidak hanya hebat dalam pelajaran Matematika, tetapi juara Kimia dan Fisika. Dua pekan lalu
dalam seleksiyang dilakukan tim olimpiade fisika lndonesia di Bali ia menduduki peringkat enam dalam teori.
Peringkat ini cukup bagus karena dia bersaing dengan 89 peserta lain dari seluruh daerah di negeri ini.

Orang tuanya baru menyadari kehebatannya saat Yongky berusia 8 tahun. Saat itu dia selalu
memerhatikan pelajaran Kimia yang ditayangkan oleh Televisi Pendidikan lndonesia.Ternyata dia
cepat hafal berbagai senyawa kimia sehingga ibunya kemudian memberikan sejumlah buku kimia yang
mestinya dikunyah murid SMA.
Ketika menginjak usia 9 tahun, sang ibu memperkenalkan anaknya kepada Prof. Yohanes Surya,
ketua TOFI. Setelah menguji anak kedua dari pasangan penjual perkakas listrik Pasar Cikokol Tanggerang
ini, Yohanes mengakui bakat Yongky yang luar biasa. Dalam usia 11 tahun, Yong$ dapat menyelesaikan

seluruh pelajaran Kimia, Fisika, dan Matematika tingkat SMA, Namun, secerdas apa pun Yongky tetaplah
seorang anak. Saat di Bali dia selalu menyimpan makanan ringan chiki dan cheetos dalam tas ranselnya.
Hari Minggu dihabiskannya untuk menonton film kartun di televisi. Komputernya pun penuh dengan
permainan untuk anak-anak. "Saya paling suka game strategi perang," katanya.

Hobi semacam itu dia lampiaskan di sela-sela melahap buku Konsep Fisika Modern karangan
Athur Beiser. Buku yang mengajarkan hukum relativitas, elektromagnetik, hingga kuantum ini wajarnya
menjadi bacaan mahasiswa teknik fisika. Jangan heran jika di tangan Yongky buku itu penuh dengan
corat-coret gambar kelinci atau huruf-huruf Cina. Dia memang cukup fasih berbahasa Jepang dan Cina.
Soalnya, saat berusia sepuluh tahun dia sempat mengungsi ke negeri Cina bersama keluarganya. Saat
itu toko orang tuanya di Cisalak habis dijarah. Setahun berikutnya setelah kondisi sosial di lndonesia
membaik, mereka memutuskan kembali ke Tanah Air.
Setelah dua tahun dibimbing secara khusus oleh Yohanes Surya, Yongky menjadi salah seorang
bibit TOFI yang disiapkan untuk berlaga di ajang olimpiade. Selain itu, ahli fisika dari 16 anak yang
direkrut dari Tanggerang, Bogor, dan Jakarta, hanya 4 yang benar-benar berbakat. "Memang berat
karena butuh ketekunan dan kesungguhan," kata Yohanes. Yohanes yakin masih banyak anak jenius di
daerah-daerah yang belum terdeteksi. Dia pun bersedia menjaring dan mendidik mereka. Mereka
tinggal menyediakan ruangan, pembimbing dengan honor dua juta rupiah per bulan, dan diktat. Jika
gagasan ini terlaksana, dia yakin akan semakin banyak bibit, seperli Yong$ yang dapat ditemukan.
Di antara para bibit unggul yang ada, Yongky Utama termasuk yang cukup siap dilepas di ajang
olimpiade. Jika kelak berhasil meraih medali emas, jangan lupa dia berasal dari Pasar CikokolTanggerang.
Sumber: Iempo, 11 Agustus 2002 dengan pengubahan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa pokok persoalan yang dikemukakan dalam informasi di atas?
2. Siapakah yang membimbing Yongky dalam mengembangkan prestasi belajarnya?
3. Apa yang dilakukan Prof. Conny Semiawan terhadap Yongky?

4. Bagaimana prestasi belajar Yongky Utama selama ini?
5. Selain belajar, apa yang menjadi kegemaran Yong$?
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Memahaml Teknik Membaca Cepat
Standar Kompetensi
Memahami ragam wacana tulis melalui kegiatan membaca cepat dan membaca intensif.

Kompetensi Dasar
Menemukan ide pokok suatu teks dengan membaca cepat teks 300-350 kata per menit.

lndikator

1.
2.

Menemukan ide pokok.
Menjawab secara benar 75vo dari seluruh pertanyaan yang tersedia.
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Membaca cepat merupakan salah satu jenis cara membaca yang bertujuan untuk menemukan gagasan
pokok dari suatu bahan bacaan atau mencari hal-hal tertentu dari suatu bahan bacaan dengan cara yang
cepat. Dalam kegiatan membaca cepat, kita dituntut untuk berkosentrasi terhadap bahan, loncatan mata,
serta memerhatikan waktu baca. Hindari hal-halyang mengganggu kecepatan membaca, sepertimembaca
dengan telunjuk (membaca sambil menunjuk teks bacaan) atau membaca dengan bersuara.

1.

Selanjutnya, untuk mengukur kecepatan membaca kita dapat dilakul<an dengan langkahlangkah bedkut.

Tandailah batas membaca jika sudah sampai wakunya.
Hitunglah jumlah kata yang dibaca dan waktu yang dipergunakan.

2.
3. Jawablah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang dibaca.
Perlu dipahami bahwa salah satu cara untuk menambah wawasan agar kualitas berbicara kita
lebih berbobot adalah dengan membaca. Semakin cepat kita membaca dan memahami isinya, semakin
banyak pula informasi yang dapat kita serap.
Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan kecepatan membaca? Jawabannya adalah sering
berlatih dan mengikuti saran-saran berikut.
Usahakan ketika membaca, jangan membaca kata demi kata, melainkan secara berkelompok.
Janganlah mengulang suatu kata yang menurutmu sulit untuk dipahami. Hal itu akan menghambat

1.
2.

kecepatan membaca. Biasanya makna kata sulit itu akan dapat dipahami setelah membaca

3.

keseluruhan teks.
Jika kamu menemukan teks seperti surat kabar (berupa kolom-kolom), arahkan gerak mata secara
vertikal atau melingkar. Selain itu, ada pula cara untuk mengukur kecepatan membaca, yakni
dengan menghitungnya. Misalnya, jika kamu membaca 1.050 kata dalam waktu tiga menit maka
rata-rata kecepatan membacamu adalah 350 kata per menit.

Jika ingin menghitung jumlah kata dalam bacaan, hitunglah jumlah kata dalam lima baris dahulu, lalu
dibagi lima! Hasilnya merupakan jumlah rata-rata per baris. Kemudian, hitunglah baris yang dibaca dan
kalikan dengan jumlah rata-rata tadi! Dengan demikian, hasilnya adalah jumlah kata yang kamu baca.

Sebelum membaca, catatlah terlebih dahulu waktu mulai membaca dan waktu selesai membaca
dengan tepat! Selanjutnya, periksalah pemahamanmu terhadap teks dengan menjawab pertanyaan
yang berhubungan dengan teks! Jika kamu menjawab dengan benar sebanyak delapan nomor dari
sepuluh maka pemahamanmu terhadap teks sudah baik, tetapi jika kurang dari delapan maka kamu
harus berlatih lagi.
Untuk memudahkanmu memahami isi bacaan, kamu dapat menentukan gagasan pokok setiap
paragrafnya. Gagasan pokok tersebut akan membantumu dalam menyimpulkan isi bacaan.

Prestasi
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Jawabtah pertanyaan-pertanyaan

di

bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa tujuan membaca cepat?
2. Apa yang dituntut dari pembaca ketika membaca cepat?
3. Hal-hal apa yang dapat mengganggu kecepatan membaca?
4. Bagaimana cara menghitung kecepatan membaca seseorang?
5. Berapa persen pertanyaan yang harus terjawab untuk dikatakan berhasil dalam membaca cepat?

';;;;ffiil,;;'il;ff;;;;;; *',.J"

Slandar Kompetensi
Memahami buku kumpulan puisi kontemporer dan karya sastra yang dianggap penting pada tiap periode.

t(ompetensi Dasat

Mengidentifikasi tema dan ciri-ciri puisi kontemporer melalui kegiatan membaca buku kumpulan puisi kontemporer.

lndikator
1

.

2.

Mengidentifikasi tema puisi kontemporer.
Mengidentifikasi ciri-ciri puisi kontemporer.
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Perjalanan sastra lndonesia dapat ditelusuri melalui periodisasi perkembangan sastra lndonesia.
Selain mengetahui siapa dan apa karya para pengarang pada periode tertentu, kamu pun dapat memahami
bagaimana prosesnya sehingga satu periode yang lebih dikenal dengan nama angkatan itu muncul.
Hal ini penting untuk diketahui agar kamu memahami karakteristik karya setiap periode/angkatan.
Dalam pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari satu angkatan yang memunculkan karya-karya

kontemporer, yaitu angkatan'70-an.

Tahun '70-an muncullah nama-nama baru yang merupakan sastrawan hebat. Angkatan ini
memunculkan gejala lain dalam sastra lndonesia modem, yaitu gejala kembalinya ke akar budaya, tetapi
dengan melakukan pembaharuan. Angkatan ini disebut juga angkatan kontemporer. Karya dan
pengarangnya, misalnya O, Amuk, dan Kapak (kumpulan puisi) karya Sutardji Calzoum Bachri; Wek-wekwek(kumpulan puisi) karya Mustofa Bisri; dan Parikesit (kumpulan puisi) karya Goenawan Mohammad.

Kerjakanlah tugas-tugas berikut!

1. Cari dan bacalah satu karya sastra (puisi) kontemporer!
2. Tentukan karakteristik yang menonjol dari puisi tersebut!
3. Ungkapkan makna dan isi puisi tersebut!

Kegiatan

M
Standar l(ompetensi
Mengungkapkan informasi melalui presentasi program/proposal dan pidato tanpa teks.
Kompetensi Dasar
Mempresentasikan program kegiatan 0SlS dan memperbaikinya.

lndikator

1. Mengemukakan program kegiatan 0sls secara rinci untuk mendapatkan tanggapan.
2. Mengemukakan informasi tambahan yang dapat mendukung program t<egiatan 0SiS. '
3. Memperbaiki program kegiatan 0SlS berdasarkan berbagai masukan.
l
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Menvrtsun Prnnram Koaialan

Setiap kegiatan tentu menginginkan dapat terlaksana dengan baik, terlebih pada kegiatan yang
direncakan. Agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan
dan tujuan, terlebih dahulu perlu menyusun program kegiatan. Program kegiatan itu bermanfaat sebagai

pedoman bagi para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan segala kegiatan yang direncanakan.

Dalam menyusun sebuah program kegiatan, beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain latar belakang dilaksanakannya kegiatan, dasar pemikiran
dilaksanakannya kegiatan, tujuan pelaksanaan kegiatan, materi kegiatan yang akan dilaksanakan,
peserta kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, biaya dan sumber biaya kegiatan, serta panitia kegiatan,
secara sistematis, bentuk program kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Nama Program Kegiatan (ditulis pada halaman depan atau sampul)
Kata Pengantar
Daftar lsi

A.

Pendahuluan
Latar Belakang (mengemukakan berbagai alasan perlunya kegiatan itu dilaksanakan)
Dasar Pemikiran (mengemukakan dasar-dasar yang dijadikan landasan dalam melaksanakan
suatu kegiatan)
Tujuan (mengemukakan tujuan dilaksanakannya kegiatan)

1.

2.
3.
KEiatan
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B. Program Kegiatan
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tema Kegiatan (mengemukakan hal yang menjadi tema dari kegiatan yang dilaksanakan)
Waktu dan Tempat (mengemukakan kapan kegiatan itu dilaksanakan dan di mana tempatnya)
Materi Kegiatan (mengemukakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan)
Sasaran/Target (mengemukakan sesuatu yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan itu)
Peserta Kegiatan (mengemukakan siapa dan berapa jumlah peserta yang mengikuti kEiatan itu)
Biaya dan Sumler Biaya (mengemukakan rincian anggaran biaya yang diperlukan dan sumber
untuk memenuhi biaya kegiatan itu)

7. Panitia Pelaksana (mengemukakan nama-nama panitia pelaksana kegiatan)
C.

Penutup (dapat berisi simpulan dan saran)

2.

Menyampalkan Program Keglatan

Menyampaikan suatu program kegiatan merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang akan
melaksanakan suatu kegiatan. Dalam menyampaikan suatu program kegiatan hendaknya jelas sesuai

dengan yang telah diprogramkan dan tidak berbelitbelit. Selain itu, hendaknya kita terbuka dalam
menerima saran, tanggapan, atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program kegiatan
yang kita sampaikan.

Buatlah kelompok dengan jumlah anggota makslmal lima slswa, kemudian RerJalanlah tugas.

tugas berlkutl
Andaikan kamu sebagai pengurus OSIS disekolahmu, kamu bermaksud mengajakteman-teman melakukan
studi banding ke sekolah lain. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, tentu saja kamu dituntut untuk
menyusun program kegiatan. Silakan kamu susun program kegiatan studi banding itu sesuai dengan
sistematika program kegiatan di atas! Program kegiatan yang telah kamu susun itu, coba sampaikan di
depan kelompok lain, kemudian mintalah tanggapan, komentar, atau masukan! Perbaiki program kegiatan
yang telah disampaikan itu sesuai dengan tanggapan atau masukan yang kamu terima!
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Menulls Paragraf Dedukfif dan lnduktif
$tandar Kompelensi
Mengungkapkan pikiran, pendapat, dan informasi dalam penulisan karangan berpola.

l(ompelonsi DasaI
Menulis karangan berdasarkan topik tertentu dengan pola pengembangan deduKif dan induhif.

lndikalor

1. Mengenal ciri-ciri paragraf deduktif dan induhif.
2. Menyusun kerangka paragraf deduKif dan induktif.
3. Mengembangkan kerangka yang telah ditulis ke dalam deduKif
4. Menyunting paragraf dedukif dan induKif yang telah ditulis.

dan induhif.
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Paragraf dedukif merupakan paragraf yang diawali dengan kalimaUgagasan yang bersifat umurn
ke kalimaUgagasan yang bersifat khusus.
Dalam sebuah paragraf, terdapat beberapa kalimat. Dari beberapa kalimat tersebut, biasanya
terdapat kalimat yang mengandung gagasan utama. Gagasan utama merupakan ide paling pokok atau
induk gagasan dari gagasan-gagasan lainnya. Gagasan utama kemudian dapat dikembangkan dengan

gagasan lain yang bersifat mendukung. Gagasan pendukung menjadi semacam penjelas atau
pemaparan yang lebih jelas dan mendalam dari gagasan utama. Gagasan pendukung dapat berupa
alasan, perincian, ataupun contoh dari sebuah uraian, yang bersumber dari gagasan utama.
Agar lebih memahaminya, perhatikan teks berikut dan temukanlah paragraf mana yang termasuk
paragraf deduktif!

Menyambut Hari Kemerdekaan Rl ke-62 dengan Ceria
Hari ulang tahun kemerdekaan sebenarnya bukan hanya dirayakan dengan pesta rakyat. Selama
ini tanggal 17 Agustus selalu diperingati dengan pesta pora. Sebenarnya, itu'kurang pantas karena

untuk merebut kemerdekaan lndonesia dari tangan Belanda, banyak sekali pahlawan yang rela
mengorbankan jiwa dan raganya di medan peperangan. Selain itu, pengorbanan harta benda pun
tidak terbilang banyaknya. Pokoknya, pada zaman sebelum kemerdekaan, tidak ada yang namanya
karnaval, perlombaan, ataupun pentas seni. Situasi yang dihadapi justru dengan perjuangan dan
keprihatinan.
Lantas bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan itu? Berkat jasa pahlawan yang dengan
gagah berani mempertahankan bumi pertiwi ini, sudah sepantasnya kegigihan mereka kita hormati

dengan cara yang hikmat. Misalnya, dengan mengikuti upacara 17 Agustus dengan penuh
kesungguhan. Di samping itu, kita semua wajib menundukkan kepala dan memberikan doa bagi
para pahlawan.
Setelah upacara dilaksanakan, barulah kita semua merayakan dengan penuh keceriaan. Selain

digelar berbagai perlombaan dan permainan, biasanya tepat pada tanggal 17 Agustus, di setiap
tempat pastidiadakan karnavaldan arak-arakan. Pada hari itu, semua masyarakat mengikuti kegiatan
itu. Kemerdekaan negara ini berhak dirayakan semua rakyat tanpa kecuali.
Sumber: Harlan Unum

Pikian Ral<yat,15 Agustus 2004 dengan pengubahan

ni pada Paragraf Pertama.

gandung gagasan utama:

Dala
Hari

Pesta ral<Yat'

pesru pora'
Setama initanggal 17 Agustus selalu dipenngatt lengan
,ebutkemerdekaan lndonesia daritangan Belanda,

1.

antas
yang

2.

harta

3.

Pokoknya, pada zaman sebelum

4.

dan PePerangan'

kemerdekaan,

karnaval' perlombaan'

atauPun Pentas seni.

5.Situasiyangdihadapijustrudenganperjuangandankeprihatinan,
kita dapat memahami maknanya'
Kalimat pendukung itu memperjelas gagasan utama sehingga
penghubung antarkarimat se/arn itu. Fungsinya
Jika kamu perhatikan, daram paragraf itu muncur kata
padu'
untuk menghubungkan kalimat agar meniadi
Contoh:

Selainitu,pengorbananhaiabendapuntidakterbilangbanyaknya,

pendukung, sekarang saatnya kamu
setelah menemukan gagasan utama dan gagasan
menyimpulkan. Berikut ini contoh penyimpulannya'
dengan pesta rakyat' selama
Hari ulang tahun kemerdekaan sebenamya bukan hanya dirayakan
pesta pora' Sebenarnya' itu kurang pantas karena
ini tanggat 17 Agustus setatu diperingati dengan
sekali pahlawan yang rela
untuk merebut kemerdekaan lndonesia dari' tangan ielanda, banyak
hari
,igtaiya Oi medan prpirrrgrr. Oleh <arena itu, selain merayakan
mengorbankan

kem}rdekaan,

ii*a

iia

Oan

para pahlawan'
luga harus banyak menghargai iasa

Kerj akanlah tu g as'tug a s be r ikut!

l.

peftanyaan'petlanyaan di bawahnya!
Bacalah paragraf berikut, kemudian iawablah

di Cina..Betapa tidak, rempah yang satu
Kayu manis cina tercatat sebagai salah satu rempah tertua
Asia ini telah
z.zoio tahun sebelum Masehi' Dewasa ini, tanaman asal
ini sudah dikenal or.ng
dikembangkan
lndonesia tanaman ini belum
am
anaman ini di pasaran dunia, perlu dipikirkan

,.j.t

blrbagai
me
kit

, dengan
tanah air

aman ini tidak sulit dibudidayakan secara intensif.

di atas!
Sebutkan gagasan utama dari paragraf
'meru'pakan
gagasan pendukung dari-paragaraf di atis!
Sebutkan [uL OrtiuUrtir yang
paragraf di atas?
Dilihat dari letak kalimat utaminya, berpola apakah
atas!
paragraf
di
isi
Buatlah kesimpulan dari keseluruhan
g... o.n sampaikanlah hasilnya di depan temanmu! Mintalah temanmu untuk menyimak dan

1.

2.
3.

4.
5.

menanggaPinYa!
Bahasa lndonesia Xll
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penamaan angkatan '66 diberikan oleh kritikus sastra H.B. Jassin, Karya dan pengarangnya antara
Air (novel) karya
lain Tirani, Benteng, dan Majoi(kumpulan puisi) karya Taufik lsmail; Manusia Tanah
Tercinta, Blues
Orang-orang
Bur Rasuanto i peiawanan (iumpulan puisi) karya Mansur Samin; Balada
puisi) karya
untuk Bonie, Sajak-sajak S;epatu Tua, dan Potret Pembangunan dalam Puisi(kumpulan
Surat Cinta untuk
Rendra; pesta (-kumpulan sajak), Tahun-tahun Kematian (kumpulan cerpen), dan
Harimau!(novel)
Harimau!
dan
(i<umputan puiiil farya Ajip Rosidi; Jatan Tak Ada lJjung
Enday Rasidin

karya Mochtar Lubis.

Jawablah Peftanyaan Peilanyaan

dt bawah lnl dengan slnglat dan tepatl

4.

Tuliskan contoh hasil karya sastra angkatan '45!
Sebutkan tokoh-tokoh angkatan'45!
Sebutkan ciri-ciri karya saska angkatan '45!
Apakah perbedaan karya sastra angkatan '45 dengan angkatan'66?

5.

Sebutkan tokohtokoh angkatan'66!

1.

2.
3.

Pahlawan
!ttttttrrlttttl;:arrEt:tlrtartrF*q86#ms&6

Berpidato Tanpa Teks
Standar Kompetensi
Mengungkapkan informasi melalui presentasi program/proposal dan pidato
tanpa teks.

Kompetensi Dasar
Berpidato tanpa teks dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang
tepat.

lndikator

1.

?
3.

Membawakan pidato tanpa teks dengan lafal, intonasi, nada, dan
slkap yang tepat.
'-7
Mencatat hal-har yang perru diperbaiki dari pidato yang disampaikan
temai.
Memperbaiki cara berpidato dan isi pidato berdasarkai catatan atau masukan
teman.

J-.'
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Pada pembahasan semester yang lalu, kamu telah belajar tentang
berpidato dengan membaca

teks. Adapun pembelajaran kali ini, kamu akan ber
yang dilakukan dengan tidak membaca teks. Kam

pidato yang memuat bagian-bagian atau po
yang berfungsi sebagai alat pengingat agar
Ada tiga cara berpidato tanpa teks, yakni berpidato dengan menghafalkan
naskah, spontan, dan
menjabarkan kerangka.
Menghafalkan naskah adalah berpidato dengan cara menghafalkan
naskah, ini hanya dapat
dilakukan untuk naskah pidato yang pendek.
Spontanitas adalah berpidato secara spontan, kadang-kadang lebih
menarik. Si pembicara tidak
menyiapkan catatan sedikit pun, dia hanya memikirkan isi pembicaraan pada
saat Jifersitat<an
tampil. cara ini tentunya harus didukung oleh pengalaman berpidato.

1'
2'
3'

Menjabarkan kerangka. Dahm pidato ini, pembicararnenyiapkan pokok-pokok
isi pidato, kemudian
menyusunnya dalam bentuk kerangka pidato. Selain itu, prrOi.# juga
membuat cataian khusus

yang diperlukan dalam berpidato. Cara ini merupakan cara yang piling
efekif untuk kegiatan
berpidato tanpa naskah. Cara ini dapat kamu gunakan pada [egiatan pembelalaran
kali ini.

Untuk memudahkanmu saat menyampaikan pidato, sebaiknya kamu mehggunakan
cara

menjabarkan kerangka dengan membuat kerangka pidato terlebih
dahulu. Hal ini akan sirigat;emOantu
saat menyampaikan pidato dan mengetahui apa saja hal-halyang akan
disampaikan. Akin tetapi, jika

kamu lebih mudah tanpa kerangka, itu lebih baik. Berikut ini c5nton
kerangi<a pidato dengan tema
"Perjuangan Kartini".

65

1,

2.

Pembukaan
Cerita tentang pejuang Kartini
lsi

a. Sepintas biografi Kartini
b. Tekad dan keteguhan Kartini dalam dunia pendidikan
c. Cita-cita Kartini
Penutup
lmbauan kepada generasi muda agar dapat mewarisi semangat perjuangan Kartini.

KerJakanlah tugas-tugas berikut!
1.

2.
3.

Buatlah sebuah kerangka pidato tentang kepahlawanan! Carilah data yang mendukungnya!
Sampaikan pidatomu di depan kelas tanpa teks dengan lancar serta memerhatikan lafal, intonasi,
nada, dan sikap yang tepat!
Saat mendengarkan pidato teman, catatlah hal-hal yang perlu diperbaiki! Agar lebih mudah, buatlah
tabel berikut pada buku tugasmu untuk mengomentarinya!

No.

Sikap/Penampilan

antara
Kesesuain
'

lsidan Tema

Lafal

1

2
3.

4
5.
dst.

Setelah semua siswa berpidato, perbaikilah cara berpidato dengan mengisitabel pidato berdasarkan
komentar dan masukan teman! Masukan tersebut dapat dijadikan saran perbaikan untuk kegiatan

berpidato selanjutnya.
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Menulle Esai
Standal (ompetansi
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi daram penurisan
karangan berpora.

Kompetensi Dasar
Menulis esai berdasarkan topik; paragraf pembuka, isi, dan penutup; serta
diksi, kejelasan kalimat, dan ejaan.

!ndilator

1. Mendaftar gagasan utama tiap paragraf.
2. Merangkum gagasan utama antarparagraf untuk mendapatkan
3. Menentukan topik untuk menulis esai.

seruruh isi.

kerangloesai yang alcan ditulis dengan memerhatikan pola pengembangan
!5. Menyusun
Menuliskan esai ke dalam beberapa paragraf.

6.

pembuka, isi, dan penutup.

Memperbaiki turisan dengan mempertimbangkan diksi, kejerasan kalimat, dan
ejaan.
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Tulisan berbentuk esai biasanya dapat kamu temukan di surat kabar
atau majalah. Esai merupakan

karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi
penulisnya. Dalam
esai, unsur pemikiran lebih menonjol dibanding unsur perasaan. Esai teOin 'Oanyat<'menganalisis
fakta
dengan pemikiran yang logis.
Agar kamu mendapat gambaran tentang esai, bacalah terlebih dahulu
contoh esai berikut!

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat
pemerintah Belanda yang mencap
angkali namanya tak akan terpatri
erjaningrat dari putra pakualaman,
la malah

berseru, Taman Siswa adalah lembaga pendidikan mandiri, tidak perlu
subsidipemerintah
Hindia Belanda.' Soewardi tidak goyah ketika Belinda hendak memberangus
Taman Siswa dengan
leleid onderwiis ordonantie 1932, yang membatasi ruang gerak sekotin-set<otin jaiietiryang
diselenggarakan kaum pribumi.
Pria yang lahir padl 2 Mei 1889 ini tetap yakh pada perjuangannya
untuk mewujudkan rakyat
lndonesia berjiwa merdeka lewat dunia pendidikan. Di belakinj hari
tanggat kelahirannya diabadikan
sebagai Hari Pendidikan Nasional. Soewardi, mengganti nama;ya dengan
Ki Hadjar Dewantara agar
lebih dekat dengan rakyat itu mendirikan Taman siswa paoa 3 iui

.

_

fi22.

Bangunan perjuangan Ki Hadjar melalui pendidikan tersebut muncul
ketika ia bersama Ki Ageng
Soerjo Mataram, Ki Soetatman Soerjokoesoemo, dan Ki Soerjapranata
menggelar acara sarasehan
"Selasa Kliwonan'. Diskusi setiap malam Selasa Kliwonan iiu
menyoroti gagalnya perjuangan
pergerakan nasional karena ra$at masih diselimuti kebodohan.
Akhirnya, diputuskan Ki Hadjar bertugas melaksanakan pendidikan untuk
anak-anak dan Ki Ageng
Soerjo Mataram untuk orang dewasa.

_

Sumber: Majalah Galra,5 Mei 20Ol dengan pengubahan
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Dalam tulisan tersebut, penulis menyoroti perjuangan Ki Hadjar Dewantara yang berjuang untuk
dunia pendidikan. Pendapat (opini) penulis dalam tulisan tersebut muncul bersamaan dengan pembahasan
perjalanan Ki Hadjar Dewantara.

Berdasarkan esai tersebut, kita juga dapat mendaftar gagasan utama dalam setiap paragraf.
Misalnya, dalam paragraf pertama memiliki gagasan utama:
Soewardi tidak goyah ketika Belanda hendak memberangus Taman Siswa dengan Beleid Onderuils
Ordonantie 1932.
Untuk memulai menulis esai, buatlah rangka esainya terlebih dahulu. Rangka esai merupakan
kerangka berupa hal-hal'yang akan dibuat dalam esai.
Berikut ini contoh rangka esai:
Pendahuluan atau pembukaan
Awd pendirian Perguruan Taman Siswa

1.

2.

3.

lsi

a. Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan
b. Tugas Ki Hadjar Dewantara
Penutup

KerJakanlah tugas-tugas berlkutl

1.

Tulislah sebuah esai dengan tema pendirlikan! Sebelumnya, kamu dapat menyusun kerangka esai

terlebih dahulu!

2. Kembangkanlah kerangka esai tersebut dengan memeftatikan paragraf pembuka, isi, dan penutup!
3. Tukarkanlah esai karyamu dengan teman sebangku untuk saling mengoreksi!
4. Perbaikilah hasil koreksian teman sebangkumu itu dengan mempertimbangkannya terlebih dahulu!
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Standar Kompetensi
Memahami pembacaan teks drama.

Xompetensi Dasar
Mendengarkan pembacaan teks drama, mendiskusikan unsur-unsur instrinsik, dan menyimpulkan

isi drama.

lndikator

1. Menemukan unsur-unsur intrinsik teks drama yang didengar melalui pembacaan.
2. Mendiskusikan unsur-unsur intrinsik teks drama yang didengar.
3. Menyimpulkan isi teks drama sesuai dengan situasi dan konteks.
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Drama merupakan bagian dari jenis sastra lndonesia, selain puisi dan prosa. Unsur-unsur yang
membentuk drama pada dasarnya sama dengan unsur pembentukan prosa. Hal yang paling
membedakan, yaitu drama ditujukan untuk dipentaskan. Oleh karena itu, dialog dalam drama meiupakan

hal paling pokok dalam menyampaikan cerita. Selain itu, di dalam drama juga terdapat akting yang
menghidupkan karaher tokoh dan suasana cerita. Dengan demikian, dikenallah istilah protagonis
6ofon
yang membawa ide cerita) dan antagonis (tokoh yang menentang ide cerita)

Sekarang, pahamilah kutipan teks drama berikut ini dan perankanlah di depan kelas bersama
temanmu!
Tukang kayu

Sahabat
Tukang kayu
Sahabat
Tukang kayu
Tukang kayu
Dermawan
Tukang kayu
Dermawan

malang nasibku ini, sudah lama aku menganggur.
istri dan anak esok hari, ditambah tunggakan sewa
us segera kubayar."
(menyarankanl "sebaiknya kau meminta bantuan kepada seorang pengusaha yang
terkenal dermawan di kota itu."
"Siapa yang akan membantu saya? Adakah yang akan mempercayaiku?,,
'Tentu saja ada, yang penting bahwa niat kita baik, jujur, dan mau berusaha untuk
melakukan sesuatu yang baik bagi diri kita."
"Ya, mudah-mudahan, doakan saja, aku akan menjumpai seorang dermawan.',
(menjumpai dermawan) "Selamat siang, Pak!"
"Selamat siang! Ada keperluan apa, mari masuk!,
"sudah, Pak, cukup di sini saja." (tul<ang kayu itu duduk ditens depan sambil matu-malu)
"Silakan ada yang bisa saya bantu?"

Tukang kayu

Dermawan
Tukang kayu

Dermawan

Tukang kayu

tinggal seadanya bagi keluarga kamu."
"Terima kasih, Tuan. Bagiku itu sudah terima kasih dan bersyukur'"

untuk
Setelatr Ramu mendengarkan teks drama yang dlbacakan oleh temanmu, dlskuslken
nenjawab PertanYaan berlkutl

1. Siapakah pelaku utama dalam drama tersebut?
2. Adakah pelaku antagonis? Sebutkan!
3, Bagaimana perwatakan atau karakteristik tokoh dalam drama itu?
4. Sebutkan latar yang ada dalam teks drama itu!
5. Buailah kesimpulari isi drama tersebut secara singkat dengan menggunakan bahaqamu sendiril
r I I I t I r I t I I r I t r ! i ! I 5 Er d & 6 s I & & &s &* & & M#

Sfl

'H

B

S

Memahami Isi Gurindam
Standat l(ompetensi

Mengungkapkan tanggapan terhadap pembacaan puisi lama

Kompetensi Dasar
gurindam; menielaskan keterkaitan gurindam dengan kehidupan
Membahas ciri-ciri dan nilai-nilai yang terkandung dalam
sehari-hari.

Tujuan Belaiat

1. Membacakan gurindam.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri gurindam.

i.

gurindam.
lvteniist<usifan ciri-ciri, nilai-nilai, arti, dan kata-kata sulit yang terkandung dalam

4. Membicarakan pesan-pesan yang terdapat dalam gurindam'
5. Mengaitkan isi gurindam dengan kehidupan sehari-hari'
6. Menyimpulkan pesan-pesan yang terdapat dalam gurindam'
trlrlllllllllraarrrltllrtlrrrl'I
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Apabila kamu perhatikan, puisi, cerpen, dan drama yang kamu pelajari itu termasuk karya sastra
lndonesia modern. Kita tahu bahwa karya sastra lndonesia terbagi menjadi karya sastra lndonesia lama
dan karya sastra lndonesia modern. Untuk itu, pada pembelajaran ini, kamu akan mengapresiasi karya
sastra lndonesia lama, salah satunya adalah gurindam.
Gurindam berisi suatu nasihat atau kebenaran secara ringkas. Jika ditinjau dari isinya, gurindam
mirip dengan pepatah atau peribahasa. Adapun ciri-ciri sebuah gurindam adalah sebagai Oeiifut.
Terdiri atas dua baris dalam satu bait.
Bersajak a-a.
Kalimat baris pertama menyatakan perbuatan, sedangkan baris kedua menyatakan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan itu.
lsinya mengandung nasihat.

1.
2.
3.

4.

Berikut ini contoh gurindam karya Raja Ali Haji yang berjudul "Gurindam Dua Belas,,.
Apabila orang mudah mencacat,
pekerjaan itu membuat sesat.
Barang siapa meninggalkan salat,
tiadalah hartanya berolah berkarat.
Kurang pikir kurang siasat,
tentu dirimu kelak tersesat.
Sumben Ens,iklopedi Sastn ldonesia,

M

Gurindam di atas terlihat jelas bahwa isinya berupa nasihat atau ajaran moral berdasarkan
keagamaan, yaitu berupa ajaran hakikat ketuhanan. Dari gurindam tersebut terdapat kata mencacat
yang berarti mengatakan kejelekan (kekurangan) orang.
Gurindam juga mengandung pesan bagi pembacanya. Misalnya, dalam gurindam tersebut
mengandung pesan bahwa jika seseorang mudah (suka) mencela, mengatakan kejelekan orang, semua
pekerjaannya akan membuat kesesatan/tercela.

Jika isigurindam tersebut kita kaitkan dengan kehidupan masa kini, ternyata masih relevan. Halini
dapat dilihat dari berbagai perbuatan seseorang yang banyak omong kosong atau menjelekkan orang
lain, tentu hidupnya pun akan tercela.

Kerjakanlah tugas.tugas berikut!

1.

Bacakanlah gurindam berikut oleh penrakilan kelompokmu dengan lafal dan intonasi yang baikl
Hati itu kerajaan di dalam tubuh,
jikalau lalim segala anggota pun rubuh.-
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Menguat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang tergelincir.
Pekerjaan marah jangan dibela,
nanti hilang akal di kepala.
Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara lidah,
niscaya dapat daripadanya faedah:
Cahari olehmu akan sahabat,

yang boleh dijadikan obat.
Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuknya dusta.

2.
3.
4.
5.

Setelah kamu membacakan dan mendengar pembacaan gurindam tersebut, temukan kata-kata
yang menurutmu masih asing dan sulit dipahami, kemudian diskusikanlah artinya dengan temanteman kelompokmu!
Catat juga pesan-pesan yang disampaikan dalam gurindam tersebut!
Apakah pesan-pesan tersebut masih sesuai dengan kehidupan kita saat ini? Kemukakanlah
penjelasanmu disertai alasan yang logisl
Simpulkanlah pesan-pesan yang terkandung dalam gurindam tersebut!
H*4
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Menulis Kritik dan Esai Sastra
Standar Kompetensi
Mengungkapkan pendapat dalam bentuk kritik dan esai.

Kompetensi Dasal
Memahami prinsip-prinsip penulisan kritlk dan esai; menerapkannya untuk mengomentari karya satra.

lndikator

1. Mengidentifikasi ciri-ciri kritik dan esai sastra.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai sastra.
3. Menulis kritik dan esai sastra dengan menerapkan prinsip-prinsip
4. Menyunting tulisan kritik dan esai sastra.

kritik dan esai.
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Kritik dan esai dapat kamu temukan di majalah, surat kabar, atau di buku kritik tentang sebuah
karya sastra. Orang banyak beranggapan bahwa kritik dan esai itu sama. Padahal, sangatlah berbeda.
Sebuah kritik merupakan upaya menentukan nilai hakiki sebuah karya sastra dalam bentuk memberi
pujian, menunjukkan kesalahan, dan memberikan pertimbangan melalui pemahaman dan penafsiran

yang sistematik. Jadi, kritik tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga mengungkapkan beberapa
kelebihannya juga. Dapat dinyatakan bahwa ciri kritik bersifat objektif dan berakhir dengan simpulan
analisis.
Bahasa lndonesia Xll
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1.

Ciri-ciri kritik sebagai berikut.
Kritik sastra berupa tanggapan terhadap karya sastra yang disertai kejelasan penalaran dan alasan.
Kritik merupakan pendapat pribadi dan bersifat objektif.

2.
3. Dalam kritik terdapat unsur penalaran yang meliputi analisis, interpretasi, dan evaluasi.
4. Kritik bukan berisi kritikan saja, melainkan juga berupa pujian.

Adapun dalam esai, pengarang melontarkan suatu pandangan tertentu, sikap pribadi, membawakan
penemuannya sendiri, dan menggunakan sistematika uraian yang teratur. Sampai sekarang, esai banyak

ditulis baik berupa tulisan di koran, majalah, atau buku. Esai ditujukan untuk masyarakat umum dan
berupaya untuk mengomunikasikan ide atau informasi dalam bentuk tulisan yang menggambarkan
pengalaman masyarakat umum. Oleh karena itu, dilihat darijenis karangannya, esai cenderung bersifat
argumentatif atau meyakinkan sesuatu kepada pembaca.
Ciri-ciri esai sebagai berikut.

1.

Hal utama dalam esai adalah gambaran kepribadian dari pengarang suatu karya sastra yang
menurut penulis esai simpatik dan menarik.
Esai adalah tulisan yang bersifat pribadi.

2.
3' Esai mempersoalkan permasalahan pengarang yang dapat merangsang hati penulis esai.
Dalam menulis kritik dan esai, ada langkah-langkah tertentu yang perlu diperhatikan. Dengan
langkah-langkah tersebut, kita dapat menulis sebuah kritik dan esai dengan sistematis. Adapun langkahlangkahnya sebagai berikut.

1.

Membaca naskah karya sastra.

2. Memahami dan menganalisis struktur karya sastra yang dibaca.
3. Menginterpretasikan makna atau pesan karya sastra.
4. Mengemukakan pendapaUgagasan pribadi terhadap karya sastra.
5. Mengevaluasi karya sastra.
Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh esai berikut!

Biograli Horor dalam Kumpulan Cerpen Si Rangka
Karya Riyono Pratikto
Oleh Acep lwan Saidi

Horor menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menakutkan. Biasanya,
kata ini digunakan untuk menunjuk pada sebuah peristiwa dalam cerita, baik cerita lisan (dari mulut ke
mulut), tulis (cerpen, novel), maupun audio visual (film, sinetron). Sejak kapan kata ini muncul sebagai
representasi dari ketakutan? Saya belum menemukan jejak yang jelas untuk ditelusuri. Jika kita merujuk

pada Malinowski (1987) yang mengatakan bahwa sebuah kata muncul karena adanya aktivitas dan
realitas. Kata tersebut diucapkan orang setelah peristiwa-peristiwa menakutkan tersebut muncul.
Pertanyaannya, apakah peristiwa-peristiwa semacam itu ada dalam realitas?
Dugaan saya sendiri mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa horor tersebut hanya ada dalam
cerita, tidak dalam realitas. Cerita demikian membuat sebuah struktur mitos dalam rnasyarakat. Oleh
karena mitos, orang percaya bahwa hantu, mayat hidup, genderuwo, dan sejenisnya itu ida meskipun
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sebab yang terpenting
ia sendiri belum pernah menyaksikan dengan kepala sendiri. Hal ini terjadi

percaya atau tidak' Mitos
dalam mitos memang bukan ada atau tidaknya, benar atau salah, melainkan
Proses penetapan ini baru
adalah seperangkat iinguistik yang menetapkan sesuatu dalam masyarakat.
akan terjadi jiki ada kepercayaan dan kesediaan menerima tanpa syarat.
pertanyaan lain lalu muncul: Jika horor hanya ada dalam cerita, mengapa manusia senang membuat
pada mulanya ia hanya sesuatu yang dibuat orang tua untuk menakuti

cerita menakutkan itu? Apakah
membahayakan keselamatan si
anaknya supaya tidak bermain ke sebuah hutan yang dianggapnya
ada hal yang menarik dalam
melihat
anak, misalnyi? O.ta, kaitan dengan persoalan inilah, saya
kumpulan cerpen si Bangka karya Riyono Pratikto (Pustaka Jaya,2002).

maksud Pram bahwa Pratikto membangun dunianya

tengah kekacauan sosial Politi
belas cerpen Yang terkumPul d
sendiri ini bukan berarti bahwa

pun merupakan representasi realitas'
representasi (dapat mewakili sesuatu), sesungguhnya ia
adalah juga cermin dari sebuah
Sebagaimana dikemukakan Apsanti Djokosujata, ierita-cerita fantastik

yang berkembang di masyarakat' Dengan mudah
realitas. Realitas yang dimaksud adahh realitas mitos
erita hantu masih digandrungi masyarakat kita sampai sekarang,

bisa
mula

mulut ke mulut) sampai yang mutakhir (dikemas dalam VCD).

bagaimanakabisaditelusuridalamkumpulancerpen

dising
tentang sesuatu yang misterius,
dikatakan H. B. Jassin, sama den
Si

Bangka? Seperti telah

tersendirijika kita mau membaca

Si

terkumpul dalam Si Rangkl bercerita
aca kumpulan cerpen ini, sebagaimana

gerian dari awal sampai akhir. Diperlukan.keberanian
Bangkapada malam hari menjelang tidur sendirian. Akan tetapi,

jejak yang masih bisa kita telusuri
horor yan! diangkat pratikto bukan horor yang tanpa sejarah. Ada
dari mana keseraman dan kegaiban berasal.
judul kumpulan cerpen ini. Si Rangka adalah'
Mari kita periksa cerpen
ng menempati sebuah rumah baru dan bagus'
Sepasang
cerita tentang
-suriah
karena ia selalu mendengar suara biola yang
meiasa
Akan tetapi,
Ketakutannya kian bertambah
menakutkan yang bersumber dari balik tembok kamar kerja Benjamin.
saat
yang selalu
.muncul
setelah ia sering didatangi seorang pemuda misterius bernama Naryo,
dan
kesepian
yang
sangat
pemuda
adalah
Benjamin tidak ada di rumai. Naryo bercerita bahwa dirinya
sorot
dalam
terjebak
Suriah
menderita karena tekanan hidup yang diterimanya. Dalam sebuah dialog,
Atas kejadian ini,
jatuh
kepadanya.
cinta
telah
Suriah
mengklaim
mata Naryo yang misterius oan'trtaryo
'dan
menderita. Suara biola berubah menjadi suara orang merintih'
Suriah semakin cemas, ketakutan,
paranormal untuk mencari apa
Suriah pun jatuh sakii. Benjamin tidak tinggal diam. la memanggil
diketahui bahwa di balik tembok
sebenainya yang terjadi pada istrinya. Usani ini membuahkan hasil;
kamar Benjamin terdapat mayat yang hanya tin
pada satu kesempatan teftentu Suriah yang seda

;Si
suami-ist
tidak

Secara paksa Naryo membawa Suriah dengan
ditinggali berdua dengan Suriah. Pagi-paginya B
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Secara sepintas, tampak bahwa di rumah pasangan suami istri Benjamin dan Suriah terdapat
makhluk halus yang selalu mengganggu Suriah. Makhluk halus tersebut bersumber dari mayat yang
dikubur di bawah rumah. Naryo adalah jelmaan dari mayat yang tinggal rangka itu. Akan tetapi,
lit<i
diperhatikan lebih jauh sumber dari munculnya peristiwa tersebut sebenarnya adalah kecemasan dan
kesepian Suriah. Ada beberapa penanda tekstual yang menuntun ke arah pemahaman ini. penanda
yang dimaksud adalah rumah, kamar kerja suami, suara biola, anak-anak, keluarganya yang belum
dikaruniai anak, dan rangka itu sendiri. Dalam konsep paradigma, penanda-penanda tersebut bisa
saling bertukar dengan penanda lain secara apik. Pertukaran yang dimaksud terjadi karena adanya
saling keterpautan di benak pembaca.
Rumah adalah penanda yang secara paradigmatik bisa bertukar dengan sebuah tempat tertutup

yang bisa dioposisikan dengan keterbukaan dan kelapangan. Dengan perkataan lain, rumah adalah
ruang dalam yang sempit, yang bisa dipertentangkan dengan ruang luar yang luas. Dalam pemaknaan
sekunder, rumah bisa berarti wilayah keterpencilan, kesepian, bahkan penderitaan. Rumah menjadi
simbol yang sering dimainkan kaum "feminis" untuk menunjukkan bagaimana laki-laki memasukkan

perempuan ke dalamnya dan dengan demikian perempuan menjadi menderita. Di dalam rumah,
perempuan adalah Dewi tolol yang hanya bisa mengintip obrolan para lelaki melalui celah-celah gorden.

Dalam tatapan ini, suriah adalah sosok yang menderita itu, kesepian dan tertekan.
Sikap Riyono terhadap mitos tersebut sebenarnya tampak eksplisit dalam dua buah cerpen dalam
kumpulan ini, yaitu "setia seekor Anjing" dan "Kepercayaan seorang Rakyat". pada ,,setia seekor

Anjing", Riyono bercerita tentang bagaimana setia dan dekatnya hubungan seekor anjing terhadap
tokoh pemiliknya sehingga ia tidak mau dipisahkan. Ketika si tokoh meninggal, anjing tersebut tidak
mau dipisahkan. Sebagai seekor binatang, sang anjing mengekpresikan kesetiaannya dengan cara
menggonggong dan beberapa kali membongkar kembali kuburan majikannya. Peristiwa pembongkaran

kuburan oleh anjing ini membangkitkan kepercayaan masyarakat bahwa si tokoh sebenarnya siluman
sehingga ia selalu terus bangkit dari liang kuburnya meskipun beberapa kali dikuburkan.
Dari kisah dalam cerpen itu bisa ditemukan bagaimana pandangan Riyono tentang mulai timbulnya
sebuah kepercayaan pada takhayul, bahwa kepercayaan tersebut berasal dari gosip belaka.
Sumber: Majalah Sastra Horison. April 2003
dengan pengubahan

Kerjakanlah tugas-tugas berikut!

1.

2.
3.
4.
5.

Bacalah kembali salah satu karya sastra: puisi, cerpen, atau drama yang ada pada pembelajaran
sebelumnya di buku ini!
Tulislah kritik dan esai sesuai dengan karya sastra yang kamu pilih! Tulis dengan langkah-langkah
yang tepat!
Kemukakan pendapat atau gagasan dalam kritik dan esaimu!
Sampaikanlah kritik dan esai di depan kelas! Mintalah temanmu untuk menyimak dan menanggapinya!
Mintalah bimbingan guru jika ada yang belum kamu pahami!
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