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KATA PENGANTAR
Dengan menghaturkan rasa.puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah

memberi Qanyak rahmat dan hidayah, sehingga kami dapat ,eny"rsrn mooul pemb"iul*;;
dengan sebaik-baiknya. 

.::::,tit:,t 
, ,:.

Tyjual pendidikan adalah untuk rrr.encirdaskan langsa, membentuk sumber daya manusiayang handal dan berdaya saing, membentuk watak aan'iiwi toiiii oerbudayJ,'il;kfifik
mul!.da1 berbudi luhur',"iert Grwawasan pengetahuan'ying tuas din menguasai tetnorogi.

. , Untuk menyika.pitujuan dan arti pendidikan, maka pada edisi kali ini tim penyusun menvaiikan
ouKU modul pembelajaran yang materidan penyampaian pembelajarannya berdisarkan t<uriiilfumytng ditetapkan cileh Kementerian peniidii<an'dan kebudayaun rbrta Komoetensi Sikao.

5:,!:_r:.lli9l_dan 
pengetahuan.. Buku ini menjetaskan-peng6tJnri. ;;d;;;i;;;'p;;;iJ

0r0rK untuK menghasilkan 
.outputberupa keterampilan dan beimuara paOa pdmOentutjn siiap

peseft a d id i k seba galt::it outco m e pem bAJa;iafan,

Mudah-mudahan'bUku ini membd@n,manfaat dalam segala bentuk kegiatan belajar,
khususnya kegiatan belajar mengalar OiCd'kdah:, sehtnggi tis,.ra OiEi reraii, pre#iiJi seiofinl

Kiranya kami sudah berusaha untuk perbaikan baikkualihs isi maupun penampilan fisiknya,
namun kekurangan masih ada, untuk itu'kritik dan saran sangat kami harapkan.

Tim Penyusun
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Mata Pelajaran
Tema
Kelas / Semester
Waktu

Bahasa Indonesia
Pemuda dan Olahraga
XI / Gasal
l2 Jam Pelajaran

Pendidikan karakter 
Beb Negara

Kepedulian kita terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat menentukan peran aktif kita

dalam kelangsungan hidup bangsa ini, Seiring derasnya arus globalisasi kemajuan zaman yang

begitu pesat, maka integrasi bangsa tentu menghadapi banyak ujian dan tantangan yang

cu[up berat. Saat ini terjidi pergeseran nasionalisme, pergeseran ini terjadi dari yang semula

beroiientasi kepada pentingnya kesatuan persatuan untuk membentuk masyarakat bangsa

ydng kuat, menjadi berorientasi kepada meningkatkan kesejahteraan dan keamanan denr

kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berbagai ancaman terhadap bangsa dan r4:a=

Indonesia harus disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan, serta merreri-€' l -t:E'3-

yang terstruktur untuk mengatasinya.

l i'ler-=: lrl ..-j\-ar:".:* i" l:*i,-=- v-- (.-,:r=a- ,:-[ :,,{3:[a-rAf"

t Me:., S*:i i,3'"3'-!,3'.-r. : -----=- l=--'-i'-: -e- 
'*'E ie rE --A'

'5a-3-i=c- &- rr€EaF

Materi Pokok

Pada dasamrgg]g1g (@) ryrylof s{'**, een'rian Tlsan kepe 
]

felplqg ryellterte$u.--- piitato Vang baik akan mampu menggera[kan sernangat dan memasukkan pendapet

kepada orang lain. Kemampuan berpidato didambakan banyakorang, terutama kawula mi.roa.

Namun sebagian besar mereka tidak bisa mengembangkan kemampuannya.

Salah satu ienis pidato adalah sambutan. Sambutan dilakukan sebelum acara inti. Pidato

sambriltan Ui#nya OefSiUagi;n pem5ilG-an, baglia{srclan6agien penutu -p. 

BagfarTpembukaan

berisi salam pembuka dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagian isi beri$

uraian latar belakang sefta uraian singkat penyelenggaraan acara. Bagian penutup berisi

harapan akan lancarnya acara seta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat

dalam acara tersebut.

Jenis pidato yang lgl! adalahJ<Jrolbt. no!9-!;g9"foj penting.dalam khg!91at b.rqPqdgan,

opini,?#Ia3inirO6iam mendffiiiR6n khoi-b'aT-kffia hai:[i-rirenjadi pEnd-engarlang baik.

Kifa-tidatc5etrlu:menyetujui, boleh berbeda pendapat. Akan tetapi pendapat harus dilandasi

kerangka berpikir yang jelas dan didukung alasan meyakinkan.

Setara umum, s9F!$il_bgdUngsi sebagai pllplntaryeserta untuk masuk ke inti acara.

Sambutan merupakan bagian dari komunitisir*ig=,*ni.ganflFeranan penting-sebagii

pengantar, sambutan memiliki struktur atau bagian yang lengkap, yaitu pembukaan, isi dan

penutup.

a. pembukaan berfungsi sebagai awal komunikasi pembicara dengan pendengar. Bagian

pembuka berisi salam, ucapan syukur dan ucapan selamat.

b. isi berfung.Si sebagai penyampaian uraian tentang latar belakang dan pentingnya acara.

Di bagian initatr pemUicara dapat menyampaikan pesan atau permasalahan terkait dengan

acara yang sedang berlangsung

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/GasaUA-O7
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A. Mendengarkan Sambutan tK.r:c'[Da^,

7. Indikator:
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!, Penutup herfungsi sehagei penyingkat atau penyimpul dari materi yang dibicarakan pada
baglan isi. Fada penutup ini pembicara dapat menyampaikan haiapJn akan 1ancarnya
aeara serta ueapan terirnakasih pada semua pihak yang terkait.
Fendengar{auCienfl berrnaeam-rnacam, apalagiyang diselenggarakan itu sifatnya umum,

:eriEdi: egama, pr*fesl, dan lalar helakanE lain, harus dibedakan aitam menyampaikan pidato
dan beihaii-hati, jangan sarnpai rnengist!mewakan salah satu agama agar pemeluk lain tidak
tersinggung. Jika Anda orafig Islam, penama kali membuka pidito heniaknya mengucapkan
salam yang biasa dipergunakan" Flisalnya Assalamu'alaikum warohmatullahi wabJrokatuh,
kemudian ditarnbahkan selamat pagi, siang, sore atau malam bagi yang beragama lain.
tangkah-langkah menyimak sambutan atau khotbah :
a. Mendengarkan sambutan atau khotbah
b. Mencatat pokok-pokok isi sambutan atau khotbah
c. Menulis kembali pokok-pokok isi sambutan atau khotbah
d. Menyunting pokok-pokok yang sudah dicatat
Berikut inicontoh pidato sambutan seorang guru. cermati dengan seksama !

Asslamualaikum wa ra hmatullah i waba mkatuh,
Hadirin ya ng berba hag ia,

Marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Berkat limpahan
rahmat dan taufiq-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini dalam keadaan sehat
wal afiat.

Hadirin yang berbahagi4
Manusia diberiorgan tubuh oleh Tuhan Yang Maka Kuasa. Dengan organ tubuh, kita dapat
menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dapat dibayangkan jikJada organ tubuh kita
yang tidak berfungsi. oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan.
Hadi rin ya n g berba h ag ia,

Bagaimana wujud syukur kita kepada Tuhan? Caranya sangat banyak. Salah satunya adalah
dengan menggunakan atau memanfaatkan anggota tubuh kita sesuai dengan iungsinya
masing-masing. Sebagai contoh, kakiyang Aapat tcita ajak jalan ke mana-maia, hendlknya
kita langkahkan ke tempat yang baik, bukan sebaliknya. Selain itu, hal yang juga penting
sebagai wujud syukur kita adalah kita harus selalu menjaga kesehatan tu'buh. 

- -
Hadirin yang berbahagi4
Tldak ada kenikmatan yang luar biasa selain tubuh yang sehat. Benar, hadirin? Jika tubuh kita
*!rut, makan apa pun akan nikmat rasanya. Sebaliknyi, jika tubuh kita sakit, pasti makanan
selezat apa pun akan menjadi tidak enak. Sekarang, bigaimana cara menjaga tubuh kita
agar selalu sehat? Caranya sangat sederhana, diantaranya (1) selalu berpikir positif terhadap
sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ; (2) menjauhi.prasangka buruk ; (3) menghindari
merokok, minum minuman beralkohol, ataupun obat-obatan ; (+) ralin berolahrag-a. Nah,
jika kita mau mempraktekkan resep yang saya uraikan tadi, nisciya kita akan hidufi tenang
dan sehat selalu.

Hadirin yang berbahagia,
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan.
Assa lamualaikum warah matulla h i wa ba ra kafu h,

Uji Kompetensi 7

1. Apakah yang dimaksud pidato ?

Jawab:

Apakah perbedaan pidato sambutan dengan pidato khotbah ?
Jawabt
Sebutkan pokok-pokok isi sambutan di atas !

Jawab:
Tepatkah menurut Anda isi sambutan tersebut? Jelaskan !

5. Bagaimana sistematika sambutan tersebut ?

Jawab:

2.

3.

4,
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6. Srnaklah sambutan khotbah di bawah ini !

Tulislah pokok-pokok isi khotbah tersebut dalam beberapa kalimat I

,*ssrl la m u b la ikum Warra h matultah i Wa fu rokatuh

Allpmdulillah, la haul4 wa laa 1u4uab ilaatillah a'm,'ru fuau.

Saudaraku sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan ini terlebih dahulu marilah kita memanjau<an pr'1i sl"-iia''' xeradirat Allah

SWT atas karunia nikmat yang dianugerahkan kepada kita saat inr sel+rqqa iie< ini b'isa

nrengikuti acara ini, semoga atas kehadiran kita ini diridhai oleh Allah 9fr1'{l A.::in

Salam sejahtera semoga terlimpahkan kepada baginda Nahi Besan r'(tr-e-:-a: SA,iU,

dimana beliaulah yang telah mendakwahkan agama Islam kepada sd{ftrh rr1ff :-:3-'-sa Can

semoga kita ini menjadi umatnya yang te6aik.
Saudaraku sekalian yang kami cintai.

. Setiap hamba pastilah berkeinginan agar merasakan manisnya mentadi E al:r=r- f,e-r-!3-

Allah dan hidup sefta kematiannya, seluruh dosa diampuni oleh Allah SlffT, mrr(a ,-EF

dipandang mulia oleh-Nya.

Maka harus dengan sungguh-zungguh melestarikan tujuh kalimat, adapun ytrE:E-ffir
tujuh kalimat yang dimaksud ialah :

1. Selalu membaca basmallah pada saat hendak memulai mengerjakan sesuatu.

Z. Membaca Hamdallah pada saat mengakhiri suatu pekerjaan.

3. Membaca Insya Allah pada saat ingin melakukan sesuatu.

4. Mengucapkan Insya Allah pada saat ingin melakukan sesuatu.

5. Apabila menghadapi sesuatu yang bera! maka dia mengucapkan : Laa haula irt laa

quwwata illa billahil'aliyyil'adhiim.

6. Apabila mendapat musibah, dia mengucapkan : Inna lillahiwa inna ilaihi raaji'uun.

7. Pada saat malam tidak pemah lupa membaca : laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah.

Demikian yang kami sampaikan pertemuan saat ini semoga bermanfaat
Dan bisa kita mengerti, sehingga nantinya bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari.

Akhirul kalam, Wassalamuhlaikum Wanahmatullahi Wabarakaatuh.

Pendidikan karakter:
1. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang sedang menyampaikan sambutan ?

2: Bagaimana sikap Anda ketika sedang mendengarkan khotbah seorang penceramah ?

Jawabt

3. Persiapan apa saja yang diperlukan ketika Anda akan mendengarkan sambutan ahu
khotbah ?

Jawab:

B. Berbicara (Menjelaskan Secara Lisan Hasil Membaca Artikel)

1. fndikator:

Itfateri Pokok

Aftikel merupakan tulisan ilmiah lengkap dan padat tentang topik tertentu yang dimuat di

media cetak. Hampit semua media ceta( khususnya surat kabar selalu menampilkan atikel.
Artikelbiasanya berisi hal-halatau topikyang menarikdan sedang menjadisorotan publik.

Artikel umumnya berupa opini seorang kolumnis terhadap topik yang aktual. Sistematika

artikel biasanya : (1). Judul, (2). Penulis, (3). Bagian latar belakang, (4). Bagian permasalahan,

(5). Bagian pembahasan masalah, (6). Bagian kesimpulan, (7). Bagian saran, (8). Keterangan

singkat identitas penulis.
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.*da dua jenis artikel, yaitu artikel penelitian dan aftikel konseptual.

#dri arfikel :
z- Lugas, tulisan langsung menuju persoalan

:. Logis, masuk akal dan dapat diuji kebenarannya

:" Tuntas, dibahas secara mendalam

: Obyektif, disajikan sesuai dengan data dan fakta

: C-ermat, menghindari kekeliruan

; Menggunakan bahasa baku

-ngkah-langkah membaca artikel :
1 Membacajudul

J udul artikel merupakan cermi nan isi yang disampaikan

:. Membaca dalam hatidengan cermat

:", Mencatat pokok-pokok isi aftikel

Mlah artikel di bawah ini dengan cermat !

Yang Muda" gang Memherdaga
fiar.rm muda ini tidak

lMr berbisnis. Mereka

;:tuqa rnenciptakan produk
irmmrlbrlka lapangan kerja,
,nmlqberdayakan manusia di
llrutunya. Mereka adalah
ymm " sociopreneu r", pewi ra
'uuramime sosial yang dapat
rmrurinpercepat usaha pro-
qiluffii,f yang memberdaya-
, nn ntreyarakat.

.A :-an Chuzaefah Amsi El

"tf .:*l, (25) sibukmelapniper
-=- :=- para pengunjung di

ffi-r,? :ada Wirausaha Mandiri

I :: ij15, Mereka bertanya
"m-E-g eFishery, alat yang
sr:rr:rEnya sebagai pemberi

Jffi4E- kan otomatis. Alat ini
'rrt*-;3iur pemberian pakan

imB? :eqadwal dengan jumlah

m-a <ehutuhan. Alat ini juga

oara: -drcatat waktu pemberian

rffira' sacarEt waktu nyata (real
m-c: leta dan kontrol alat dapat

rE4.;€s iewat pesan pendek
-=Ej(:r sduler.

: : <.':k masalah yang
l"ffiErn:r.q bukanlah menambah

.!il.r-,8- ienagd ahli, melainkan
nii*-r: :Ekan pola perekrutan
i*a-r; :runtabel sehingga bisa

Trrr'tr1a-tkan tenaga ahli dengan
,ffilia- rnernadai.

!e ama ini, perekrutan
"er. ai iladi domain anggota

:FE. r,E:''eka secara pribadime-

milih dan merekrut tenaga ahli

masing-masing. Nama-nama itu

berikutnya diajukan ke Seketaris

Jenderal DPR untuk dikeluarkan

surat keputusan.

Namun, pada kenyataannya,
perekrutan tidak selalu terbuka

dan sesuai persyaratan. Sebagai

contoh, aturannya, tenaga ahli

dilarang memiliki hubungan
dengan anggota DPR.

"Saya terpikir membuat alat
sesederhana mungkin untuk
menyelesaikan masalah ini," kata

Gibran, sarjana biologi lulusan

Institut Teknologi Bandung.

Gibran mengajak kerja sama

Chrisna Aditya dan Muhammad

Ihsan untuk mewujudkan alat
yang diberi nama eFishery. Alat

eFishery terdiri atas tong plastik

yang dipasangi alat keluaran
pakan yang diatur oleh sistem

algoritma khusus. Kebutuhan
pakan ikan diketahui lewat sensor

gerak tubuh dan hidrofon yang

menangkap suara kecakapan

mulut ikan guna mengetahui

apakah ikan sudah kenyang atau

belum. eFishery diterapkan untuk

ikan lele, mas, nila, dan udang

vaname. Dengan alat ini,
pengeluaran pakan lebih efisien

hingga 21 persen. Biaya produksi

menurun karena ongkos pakan

mencapai 70 - 80 persen
pengeluaran. 

.

Sejak dipasarkan pada 2013,

alat seharga Rp 5 juta - Rp 9 juta

per unit inisudah terjual 120 unit.

Petemak kecil boleh rnernakai dulu

alat dan melunasinya setelah
panen. Situs www.efishery.com

selain memberi info data
pemberian pakan juga menyedia-

kan literaltur, konsuttasi, dan toko

daring kebutuhan perikanan serta

forum berbagai pelaku industri
perikanan.

DarieFishery kita beralih ke

mini boilen semacam ketel uap,

rancangan Nafi Rasyid Parikesit

(34). Selama ini boiler hanya

dimiliki pabrik besar, sepefti pabrik

tekstil atau rumah sakit karena

harganyayang mahal, rab-mta Rp

400 juta per unit. Nafi kemudiah

merancang mini boiler untuk

usaha kecildan menengah (UKM)

dengan harga lebih terjangkau,

yakni Rp 49 juta. Pembeliannya

sudah bisa balik modal dalam

waKu lima bulan karena ketelmini

ini hemat bahan bakar hingga 80

persen.

Mesin yang sejatinya ketel

uap inisudah dibeli usaha rumah

tangga, seperti pabrik bhu, agar-

agar, budidaya jamur, dan
penyulingan minyak asiri,
Sehubungan pabrik agar-agar
yang hampir bangkrut mampu

bangkit lagi setelah mampu

menekan pengeluaran melalui

mesin ini. Sebuah pabriktahu

f,fl,Hrlslf tilDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/GasaUA-O7



sudah membeli frga mini boiler'
nya karena efisiensi bahan bakar

membuat pendapatannya me-

nirgkaL

"Awalnya, saya dapat dana

hibah ks.rirausahaan, lalu main ke

penrbmt tahu. Dari situ punya ide

bikin boiler sederhana untuk
membanhr mereka. Saya beftekad

mendedikasikan diri untuk UKM.

mesin ini saya perbaiki terus,

bahkan saya jadikan bahasan

tugas akhir," kata Nafi.

Inovasi Nafi berupa sistem

pembakaran terbalik sehingga

tidak dihasilkan asap karena

langsung habis terbakar. Ia juga

memakai bahan besi baja agar

mesin tahan karat dan mudah

dirawat. Nafl juga memasang alat

otomatis untuk mengalirkan air

dan siklon untukmenangkaP debu

yang dihasilkan sehinggn mesin lni

ramah lingkungan.

Kehidupan Nafi yang ber-

konsentrasi gada riset banYak

ditopang istri, Ratna Yanti K.mh
(35), yarg HerF di perusahaan

asing. Setelah usaha mereka

stabil, lewat bendera PT Bumi-

braja Nusantara, Ratna mundur

dari pekerjaan dan membantu

Nafi mengurus aspek bisnis,

I sedangkan suaminya konsentrasi

I 
pada pengembangan produk.

Sayangnya, harga Rp 49juta
masih dirasa berat bagiseb'agian

pelaku UKM. Nafi kemudian
membuat skema cicilan, tetaPi

kebanyalon maet di tengah jalan.

Kondisi inidialoli Nafi. Pemilik UKlvl

boleh pinjam Wl<ai boilentetali
mereka harus rnembeli bahan

bakar padatyang haiganya sedikit

dinaikkan, yaknidari Rp 1.500

3, llji Kompetensi2

menjadi Rp 1,900/kilogram
Dengan sistem ini, Nafi beroleh

selisih keuntungan Rp 2 jutalbulan

yang sama dengan besar cicilan.

Pengusaha tidak perlu pusing

mencicil serta mengurus pera-

watan mesin, sementara modal

Nafi sudah bisa balikdalam waktu

tiga tahuni Lebih cepat dari skema

cicilan yang baru balik modal

setelah lima tahun. Hingga kini,

Nafi sudah menyalurkan 60 unit

mini boiler,

Bahan bakar padat Yang
digunakan, antara lain batok

kelapa, cangkang sawtt, kaY:, dan

batubara. Sebaga i perband,irgan,

untuk membuat 1 adonan tahu

derpan 12 kg keddaidengm cara

konvensi:nal daoat mengd.d$s€r

satu tabung elggi 3 € saTa
Rp 20.000. Sernentar-a GenEain

ketel harrya dibrrtunr.an 4 rg
carqir€ng 

='uriit 
derqan i-Erga

np 1.500t kg. Waktu nnernasak

juga lebah qaL Cara korwen-

shnal hrtuh 45 rnenit, dergan

ketd hanp butuh 15 - 20 menit.

DeEksi janUng

Kreativitas usaha lain di-
tunjukkan lima anakmuda lulusan

berbagai perguruan tinggi di

Bandung. Mereka adalah Yasmin

Shahab, Azmiah Shahab, Harland

Firman, Evan David, dan Emile

Junior yang membuat aplikasi

telemedicine untuk deteksi
jantung. Dengan aplikasi ini,

kondisi jantung pasien bisa

dikirimkan kepada dokter dan

keluarga.

Aplikasi ini diharapkan mem-

bantu pasien yang berada di

pedalaman yang jarang terdaPat

dokter spesialis jantung. Karya

mereka merebut perhatian
perusahaan teknologi informasi di

Amerika Serikat yang lalu
mengundang mereka ke Silicon

Vallery. Namun, belum adanya

regulasi telemdicinedi Tanah Air

membuat mereka membekukan

sementara inovasinya,

Sebagai gantinya, mer6ka

membuat e-Resto, aPlikasi untuk

membantu nnanajemen restoran

yang teri n:eg,-asi cenEan aPlikasi

informas; :sra- €E"og ;''t^€riu,

^6ta 
Faa 

= 
:^i , ^;-a:^

P!LU, '

ap ii€s ^ . :€- .. -s-i?i DGa

rnenEe'3 
= 

:€,--=i, r:enEEtUr

suDia s::( :er,en Daku, dan

;er,:-a a: r:, *asr ini sudah

: :E.r: -:-a- cfe di Bandung

l:- -:..;-=. 
"Aplikasi ini kami

:--€- -"iuk UKM agar Penge-
,: aa:-ra efisien sehingga
perrrE pe= n rya bertambahi' kata

Yasriin,

Direktlr lrrtihrt'e for Develop

ment of Economics'and Finance

(Indefl Enny Sri Hartati mengata-

kan, apa yang dilakukan kaum

muda ini mengarah pada socio'

preneur, kewirausahaan sosial,

yang dapat mempercepat usaha

produKif yang memberdayakan

masyarakat. Tingkat konsumsi

nasionalsaat ini masih lebih tinggi

dari prqduksi yang membuat

stabilitas ekonomi kurang terjaga.

"Diharapkan, program pemerintah

dapat diintegrasikan dengan Para

wirausaha muda ini untuk mem-

percepat usaha produksi dan

mengurangi kemiskinan," kata

Enny.

t. Aflakah yang dimaksud artikel?

2. Sebutkan ciri:ciri aftikel !

Jawab:

3. Sebutkan sistimatika artikelSecara garis besarnya ?

rrlrrrirrltrlrJawab;
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Ada 2 jenis artikel, sebutkan dan jelaskan !

lawab:

Sebutkan langkah-langkah membaca artikel ?

Jawab: ................

5. Persoalan apakah yang diungkapkan dalam artikel tersebut ?

Jawab:

Kira-kira siapakah para tokoh muda dan para tokoh tua yang dimaksud dalam artikel

tersebut ?

Jawab :.......,...'..'..,

Pendidikan karakter:
:. Bagaimana sikap Anda seandainya Anda sebagai tokoh tua ?

Jawabt ........:.........

?.. Apakah langkah Anda jika Anda sebagaitokoh muda ?

ne*nbaca lntensif Menemukan Perbedaan Paragraf lnduktif dan Deduktif

enga,h Ung'gag5sarr,:utarna paragraf

+ Nenemukan kalimat penjelas yang mendukung gapsan utama.

t men:,gl ,pqiffi{ffi:antara,par:agrafr,yang'be.r,,,,po,la r.rmum',kh'1uiu1.(deduktifi

dankh.Uffi,gv i/n-.u,ttl4, ,-',, '-. - .* Menuli$kan kesimpulan,,paragraf deduktif dan iMuktif

lhteri Pokok
paragraf ialah kesatuan atau kebulatan pikiran yang dibentuk dengan beberapa kalimat

rang belhubungan, atau karangan mini yang di dalamnya.terdapat satu pikiran utama

frtui'Oan denga-n beberapa pikiran penjelas. Pikiran utama ialah pikiran yang.menjiwai dalam

s,.ratu paragnf sedangt<an pii<iran pdnieilas ialah pikiran yang merupakan penjelasan dari pikiran

.j13ma. fa[imat utamJ iatatr tcatimit ying mengandung pikiran utama dalam sebuah paragraf.

Glimat penjelas ialah kalimatyag dipakai untuk mendukung atau memberi penjelasan kalimat

.rlZtIT]6.

Ciri-ciri pikiran utama dalam suatu paragraf yaitu mengandung pokok pikiran atau

rner-rgandunf ide utama, merupakan bagian yang dapat berdiri sendiri dan tidak terikat pada

oagian-bagian yang menYeftainYa.-Ciri-ciri 
pikiran-peniilas datam paragraf yaitu merupakgn kalimat-kalimat penjelas,

nnerupakan penge*banlan ide utama, yang bersifat menje.laskan atau menerangkan.

AerOasai-l6;kalimat utamanya, paragraf diOedat<an : (1) Paragraf dduksiialah paragraf

rang dikembangkan menurut pikran deduKif yaitu dimula.i dari pernyataan.bersifat umum

*eoriudian diikut'ipernyataan bersifat khusus. (2) Pangnf Induktif berlawanan dengan paragraf

eeduktif. paragrif iniuktif diawali dengan hit-nat yang bersiht khusus, kalimat pokoknya

i,Etakkan paia akhir paragraf. Kalimat sebelumnya merupakan bahan untuk menyusun

*esimpufan'Oalam kalimat po[ok. (3) Paragraf campumn merupakan campuran alFP paragraf

reduftif dengan induktif dimulaidengan kalimat pokok, kemudian diuraikan, dan diakhiridengan

caiimat pokok lagi meskipun bunyinya agak berbeda.

Penielasan parangraf induktif dan paragraf deduktif :

!). Paragraf induksi yaitu paragraf yang dikembangkan dari khusus ke umum

ffrlrilSA IHDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/GasaUA-07
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Contoh : Paragraf lnduksi

Adiknp bnyak dan masih kecil-kail(khusus). Mercka masih memedukan biaya untul
*kolah (khusus), Ayahnya di-PHKdaritemptbeker7:anya (khusus). Ibunya sakit-sakitan,

prlu biaya perawatan tidak sedikit (khusus). Fatimah terpaksa tidak melanjutkan kuliat,

(umum),

Penalaran induksi dapat berupa : (1). Generalisasi, (2) Analogi, dan (3), Sebab akibat.

2) Paragraf deduki yaitu paragraf yang dikembangkan dari hal-hal yang bersifat umum ke

hal yang bersifat khusus

tffi]:ffi>ffi
Contoh : Paragraf Deduksi

Keluarga Berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup setiap keltarga (unum),

Sarang ibu di rumah tangga tidak harus selalu hidup penuh beban karcna *[rap bhur
melahirkan anak (khusus). Demikian pula bapl<, tidak prlu memikid<an ualn bgainaru
caranya mencukupi kebutuhan keluarganya (khusus). Anak pun tidak akan ter/anbt

pendidikan dan hidupnya (khusus).

Penalaran deduksi biasanya berupa :

a). Deduksi satu premis,

b). Deduksidua premis

Hari Senin tanggal 1 Januari 2013 merupakan Hari Libur Nasional (premis umum)

Pada hari itu semua murid, guru dan karyawan sekolah tidak masuk (premis khusus)

Pada hari itu semua karyawan kantor tidak masuk sekolah (premis khusus).

Contoh Deduksi dua premis
1. Premis Umum (PU)

Premis Khusus (PK)

Kesimpulan (K)

2. Premis Umum (PU)

Premis Khusus (PK)

Kesimpulan (l{)

Ciri-ciri paragnf ded ulGf

Ciri-ciri paragraf induktif

Semua peserta upacara wajib berseragam

Bagas adalah pesefta upacara

Bagas wajib berseragam

Siswa yang baiktidak pernah terpengaruh NII

Lintang siswa yang baik

Lintang tidak pernah terpengaruh NII

a. letak kalimat utamanya di awal paragraf

b. dimulaidengan pernyataan umum

c. disusuldengan penjelas khusus

letak kalimat utamanya diakhir paragraf

dimulai dengan pernyataan khusus

disusul dengan penjelas umum

a,

b.

c.

Bacalah teks di bawah ini dengan seksama !

Profesi Tak Biasa Itu
Menarik dan Keren

Umumnya orang memilih pekerjaan yang sejak lama dia kenal. Misalnya, kareni
pekerjaan tersebut dijalankan keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Namun, sebagiat

orang memilih pekerjaan justru karena pekerjaan itu masih relatif baru dan jarang dikenal

Mungkin juga dia tertarikdengan pekerjaan itu karena berpeluang mendapatgaii besar

kesempatan jalan-jalan gratis, beftemu orang banyak, menuntut kreativitas, sefta tal
terikat jam kantor sepefti karyawan biasa.



ca pula yang menjadik*n
gekerjaan sebagal per-

canjangan h*h0 rimn

t:inat, €flggan rnenjadi
uah, atau k*rena ir:Ein

merintis usaha, r1an ridak hanya

mengandalkan kekayaen *r&nq
tua," kata anak ketiga dariempet
bersaudara ini.

Izzatun ['iada, mahasiswa
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah

Dasar Universitas Muria, Kudus,
juga teftarik memilih pekerjaan

yang berbeda dengan pekerjaan

yang umum dikeluarganya. l',lal itu

karena dia bukan orang yang

terlalu serius dan suka bersenang-

senang.

"Saya suka menulis, terutama

fiksi. Saya ingin pekerjaan yang

sesuai hobi menulis ini," ujar
pemilik sebuah blog ini. Nada
menambahkan, dia ingin pe-

kerjaan yang sesuai minat dan

bakatnya menulis atau ber-
wirausaha.

Nada mengatakan, umumnya

semua teman dan orang yang dia

kenal menginginkan pekerjaan

yang bergaji besar, apa pun jenis

pekerjaannya. Mereka yang ingin

menjadi guru bertekad untuk
terus belajar dan memperoleh
sertifikasiagar bisa mendapat gaji

lebih besar.

Lucu dan serius
Mereka yang suka menjelajah

internet via Google pasti pernah

melihat doodlealias logo Google

berupa balik doodle, antara lain

Pac Man, Sesame Street, Charlie

Chaplin, Les Paul, Robeft Moog,

Star Trek, dan juga Olimpiade

London 2012. Dia juga turut
mendesain Google Street View

Pegman dan emoticon Gmail.

Perancang jam
Profesi lain yang juga me-

narik adalah'sebagai perancang

jam tangan mewih berharga

ratusan juta hingga satu miliar
rupiah. Adalah Pierre Koukjian
yang selama ini mendesain jam

tangan merek DelaCour. Karya-

nya sering dipakai selebritas
terkenal dunia, seperti bintang

sepak bola Cristiano Ronaldo,

Neymar, pelatih Jose Mourinho,

bintang film Sharon Stone, dan
penyanyi sekaligus pengusaha Jes-

sica Simpson.

Koukjian lahir di Lebanon dan

menetap di Phuket, Thailand serta

Geneva, Swiss.'Dia juga terkenal

sebagai pelukis dan memiliki galeri

seni. Ayyam Gallery. "Latar
pendidikan saya seni rupa," kata

Koukjian saat wawancara be-

berapa waktu lalu.

Sementara chef Haryo
Prarnoe mengatakan, orang Indo-

nesia suka makan, tetapijarang
yang memilih profesi*Mgd fod
stylist baik untuk pemotretan

majalah maupun restoran.
Padahal, penataan artistik dan

tampak menggiurkan adalah
keharusan dalam bisnis kuliner.

"Lihat saja, semua makanan

di restoran cepat saji ala Barat
pasti terlihat lebih enak dan
menggugah selera. Padahal,

setelah dimakan, rasanya tidak
terlalu istimewa. Foto memikat itu

karya penata visual," kata Haryo

yang pernah menjadi chefdiho-
tel berbintang di AS dan suka

melukis ini,

Masih banyak profesi di dunia

ini yang menawarkan imbalan

mengesankan sekaligus pe-

ngalaman memuaskan. Bahkan

bisa mengawalinya dari hal kecil

atau hobi. beranicoba? (nA)

m--€d3 saja dengan yang l,ain.
uqx;" Cemikian, pek*riasn fipa

I"r =qip mernbutuh!<an keteiqun-

=- 
rJF keras, dan rtrisiplin aqar

r.c- Pri hasil r+l*rnuasl{*n -

*Saya 
ingin pekerjaan yang

rmda dengan pekerjaan ayah
:an ckak saya. Mereka berdua

I l=+e;a di perusahaan swasta

[ ,a:6 sdhp hari harus ke kantor,"
ua- irolina lrianti, mahasiswa

, lreser V Program StudiTeknik
qE.=T Fakultas Teknik Universi-

=s ":=iik Atma Jaya, Jakarta.
uenurut dia, pada zaman

1i rm ini, banyakpekerjaanyang

]!t 
* * rrcbi dan minat. Memang

t, 
rrcn lebih banyak tantangan,

f,lmi:, pekerjaan ini memberi

$mr-:< keuntungan, seperti

$'urcuat orang lebih kreatif,

il[Elc membawa diri karena

Is@N- xrtemu orang baru setiap

ftr. =n 
sesuaibagimereka yang

fua erii,at dengan aturan,

I ':asti menarik memiliki

ilr-rt= =k 
biasa. Saya tidak mau

$ur"aan yang hanya bersifat

$.r*"' ujar Carolina, yang
hpre.aoa kali menjalankan

rcn =mbilandiperusahaan,m's Jan toko buku. Bagidia,

-ena nta ng, pekerjaa n tak
--3a keren karena dari

rii: fial ke kecil dan sepele
nmElusilkan uang dan ke-

6ermick
*'Ser-rt 

buat mereka yang

-encoba pekerjaa n baru,

Sumber : Kompas, 3 Februari 2015
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3, Uji KompetensiS

1. Apakah yang dimaksud paragraf ?

2. lelaskan pengeftian paragraf induksi! Tunjukkan contoh pada teks di atas !

Jawab:

3. Jelaskan penge*ian paragraf deduksi! Tunjukkan contoh pada teks di atas !

Jawab:

4. Apakah perbedaan paragrafinduksi dengan paragrafdeduksi ?

Jawab:

5. Diskusikan

penulis?

dengan teman Anda, pola manakah yang sering digunakan oleh seorar

Jawab;

6. Bagaimana rnenurut Anda lebih sulit menyusun paragraf berpola induki atau deduki

Jawab:

7. Carilah contoh dua paragraf berpola induktif dan berpola deduktif! Tunjukkan gagasi

utama dan gagasan penjelas !

Jawab:

8. Tulislah peristiwa yang terjadi di sekolah Anda dengan pola deduktif dan induktif !

Jawab:

Menulis Proposal Suatu Kegiatan

7, Indikator:

Ms#fur komporen atau uasur-ulsur prg tadapat dahm proposal

lvlenulb proposl sesuai dergan keperluan

l€nbahas lreiltuIisn proposaldalam kdornpok keil unhrk rnernaul*aEl

I+lateri Pokok

Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal di

standar. Dalam pengeftian ilmiah, proposaladalah suatu perancangan desain penelitian yar

akan dilakukan seorang penelititentang suatu bahan penelitian. Sedangkan proposaldala

pengeftian umum memilikimakna suatu usulan rancangan atau kegiatan.

Bentukproposal penelitian dan proposal umum"memiliki banyak kemiripan. Bedanya, baha

yang digunakan dalam proposal umum lebih bebas dalam pemilihan kata dan tidak terl;
kaku dalam aturan penulisannya. Meskipun begitu, penulisan proposal umum harus tet
mengindahkan kaidah-kaidah dan sistematika teftentu, agar dapat lebih mudah dimenge

oleh orang-orang yang membacanya.

Syarat-syarat proposal :

a. Jelas, yang diprogramkan

b. Lengkap, disertai informasi pendukung

c. Benar, dapat dipertanggungjawabkan

d. Tldak kadaluwarsa (up tq date)

Sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila direncanakan dengan ba

Perencanaan yang baik dapat diwujudkan dalam sebuah proposal kegiatan. Dengan adan

sebuah proposal, pimpinan dapat mengetahuisemua halyang berkaitan dengan halterseb

Proposal merupakan suatu program kegiatan yang sifatnya usulan. Proposal merupak

usulan teftulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak tertentu.

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/GasaUA-07



hfrrt i n i contoh sistemati ka penyusu na n proposa I

PROPOSAL
KEGIATAil PERINGATAN

HARI KEMERDEKAAN KE.68
sMA KUSUMA BANGSA KIATEN

L labrBelakang
Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang sangat bersejarah

bagi bangsa Indonesia. Sejak itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa
,fang bebas menentukan nasib dan masa depan sendiri.

Kemerdekaan tersebut tentunya bukan diperoleh dengan begitu saja, tetapi
diperjuangkan melalui proses yang panjang. Perjuangan telah dilakukan dengan gigih
dan telah memakan banyak korban. Nilai perjuangan dan semangat rela berkorban perlu

diEruskan oleh para generasi muda demi menerUskan cita-cita para pejuang terdahulu
demitetap tegaknya kemerdekaan serta tercapainya negeriyang makmur dan sentosa.

IL Tujuan

Kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ke-55 Republik Indonesia dilakukan agar
generasi. muda pada umumnya dan siswa SMA Kusuma Bangsa khususnya dapat
nrenemukan nilai-nilai perjuangan dan semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa

dan negara.

IILhnifrb
Pelaksanaan kegiatan inidiserahkan kdpada para siswa dengan didampirqi oleh dewan

guru di bawah tanggung jawab kepala sekolah, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Penanggung jawab

Penasihat

Ketua

Sd<retaris

Bendahara

Seki-seki
1, Penyelenggaraan upacara

a. Ketua

b. Sekretaris

2. Pementasan Drama

a. Ketua

b. Sekretaris

a. Ketua

b. Sekretaris

5. Perlengkapan

a. Ketua :

b. Sekretaris :

Drs. Bagas Maulana, M.Pd (Kepala Sekolah)

Dra.Nunung Sitaresmi (Pembimbing OSIS)

Bayu Nugroho

Lilis Sugandhi

LintangAulia

Lina Herawati

Aang Burhanuddin

Anggit Brilian

Nining Setianingsih

3. Lomba baca puisi dan rnenulis cerpen

a. Ketua : Ayu Kurnia Iskandar
b. Sekretaris : Otong Kurniawan

4. Lomba membaca cepat

: Sutisna Arya

: Muhammad Andy

Ida Widaningsih

RiniPuja

IU, lUaktu dan Tempat Kegiatan

Kegiabn ini'akan dilakanakan tanggal 15-18 Agustus 2013 bertempatdi kompleks

Sl4A Kusuma Bangsa Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

a" Lomba membaca dan menulis cerpen, dilalsanakan tanggal 15 Agustus 2013 diAula
Barat dan Gelanggang Tenis, pukul 10.00-02.00

b, Lomba membaca cepat, dilakanakan tanggal 16 Agustus 2013 diAula Barat pukul

09.00.-12.00 '

f ryrm*sr rxoOne5u untuk f{ue relas. xr/G?sat/A-02



c. Penyelenggaraan upacara bendera, dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2013 di lapangan
sepakbola, pukul 09.00 S.d 11.00

d. . Pementasan drama, dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2013 di Gedung Serbaguna,
pukul 08.00 -11.00

V, Hasilyang diharapkan

Dengan kegiatan ini para siswa dapat meningkatkan nilai-nilai kejuangan sefta semangat
rela berkorban melalui kreativitas dan karya-karya sastra disamping memupuk kerja sama

dan semangat berkompetensi dalam meraih prestasi belajar:.

VL Bbya

Kegiatan ini membutuhkan biaya sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu

rupiah) dengan rincian untuk kesekretariatan Rp 500.000,00 dan hadiah-hadiah
Rp 1.300.000,00. Biaya inidihanpkan dapat diperoleh dari bantuan sekolah dan sponsor,

terutama dari penerbitan dan toko-toko buku (rincian biaya yang lebih lengkap, terlampir).

Vf, Penutup

Demikian proposalinikamibuat untuk menjadi bahan pertimbangan bagipihak-pihak
lain yang berkepentingan.

Klaten,15 Juli 2015

Panitia Peringatan Kemerdekaan ke- 69 RI

SMA KUSUMA BANGSA KI.ATEN

Ketua Sekretaris

BAWNUGROHO UUS SUGANDHI

Disetujuioleh

Kepala SMA Kusuma Bangsa

BAGAS MAULANA, M.Pd

., Agar usulan kegiatan di terima donatur, proposal yang kita susun itu harus memenuhi

tl persyaratan berikut :

/- a. Memiliki struktur dan logika yang jelas. Hindarilah kata-kata seperti mungkin, sebaiknya,

ataupun kata-kata lainnya yang menunjukkan sikap ragu-ragu. Untuk itu, gunakanlah

kata-kata harus, akan, dan kata-kata lainnya yang bersifat meyakinkan.
b. Hasil kegiatan itu harus terukur. Gunakan angka-angka yang pasti dan bukan perkiraan.

c. Rumuskanlah jenis kegiatan sectrru! jelas, inovatif, terperinci, dan yang betul-betul dapat
dikuasai atau dikerjakan.

d. Hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional, tidak mengada-ada.

3, tljiKompetensi4
1). Bagilah kelas Anda menjadi 8 kelompok (masing-masing antara 4 - 6 sisrva). Buatlah suatu

proposal kegiatan bhakti sosial di daerah dekat sekolah Anda yang kurang mampu!

2). Bacakan proposal hasil kerja kelompok di depan kelas !

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas Xl/casal/A-07 
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4). Apakah yang dimaksud dengan proposal?

Jawab:

3). Sebutkan unsur-unsur proposal yang ideal !

Jawab:

5). Diskusikan dengan kelompok lain agar proposalAnda sempurna !

Jawab:

E. Menggunakan imbuhan me-

1, Fungsiimbuhanme-
a. Membentuk kata kerja transitif

Contoh : Bagas membaca surat kabar

b. Membentuk kata kerja intransitif
Contoh : Padidisawah itu sudah menguning

2, Makna imbuhan me-
a. Menyatakan makna menggunakan

Contoh : membaja( menyisir, mencangkul, mengikir:

b. Meriyatakan makna membuat seperti pada kata dasarnya
Contoh : menyambal, menggulai, menyate

c. Menyatakan makna mengeluarkan sesuatu

Contoh : mencicit, menguap, mengaum

d. Menyatakan makna memberi .... pada

Contoh : mengecat, memupuk

e. Menyatakan makna mencariatau mengumpulkan

Contoh : merumput, merotan, mendamar
f. Menyatakan makna proses

Contoh : menguning, menghijau, membusuk
g. Menyatakan makna melakukan'tindakan

Contoh : menginang, merokok, mendarat
h. Menyatakan makna menjadi

Contoh: melebur, meluas, mengecil

3, UjiKompetensis
1). Temukan 5 kata berimbuhan me- dalam kalimat pada wacana di mukal

Sebutkan fungsi me- !Apakah makna imbuhan me- pada kata tersebut I

Jawab:
2). Buatlah kalimat menggunakan kata di bawah ini, kemudian sebutkan makna imbuhan

me- !

a, Melms

b. Menghijau

c. Menyambal

Jawab:

Makna

d. Membajak

e. Menepi

Makna

d.

Makna

ll ClHase rrooNesra untur sNR/r'lR retas xr/casat/e-oz t2

rt.rr!rrr..r..r.;.r.

b.
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1.

V

UJI KOMPETENSI PEIAIARAN 1

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar !
Pada suatu hari, Anda akan ditugasi untuk
menyampikan pidato tentang peranan pelajar
da lam kehidupa n masya ra kat.
Kalimat pembuka pidato yang benar dan baik

adalah ....

a. para hadirin harap tenang, izinkan saya

memulai pidato yang bertema peranan
pelajar dalam masyarakat

b. hadirin yang terhormat, perkenankanlah

c, Hadirin yang terhormat, pidato ini
disampaikan dengan tema masalah
peranan pelajar dalam masyarakat

d. Para hadirin, bapak dan ibu, izinkan kami
menegaskan kembali tentang tema pidato

saya saat ini

e. Para ibu, Bapak, Saudara-saudara dan

hadirin, tema pidato kita kali ini adalah
peranan pelajar dalam masyarakat

Khusus kepada team olah raga yang hendak
berangkat bertanding.

Saya berpesan hendaknya bisa membawa nama

baik Karang Taruna kita khususnya dan
kampung kita pada umumnya, Bermainlah
dalam pertandingan nanti secara sportif dan
semangat, sehingga kemenangan dapat kita
capai. Jika dalam hati saudara-saudara sudah
mempunyai semangat dan harapan, maka
secara tidak langsung lima puluh persen Anda
sudah menang. Mentalyang sportif dan optimis
akan menggerakkan jiwa saudara-saudara

::l:, 
bertandins.

Penggalan sambutan diatas adalah .....
a. sambutan ketua karang taruna kepada

team olah raga
b. sambutan ketua team olah raga kepada

anggotanya

c. sambutan kepala desa terhadap team olah
raga

d. . sambutan ketua OSIS kepada team olah

menyampaikan biografi singkat saya, agar
dalam masa orientasi ini kita dapat lebih saling
mengenal. Petikan sambutan di atas terdapat
dalam bagian .... 

?

a. bagian isi

b. dalam pembuka

c. bagian pendahuluan

d. salam penutup

e. bagian lampiran

4, Petikan sambutan di atas terdapat dalam
sambutan ..,.

a. pengarahan b. perpisahan

b. perkenalan d. serah terima
c. persuasi

5. Saya sebagai ketua karang taruna, akan
menyampaikan pidato sebagai laporan kegiatan
pada akhirtahun dalam rapat di RW setempat.
Kalimat pembuka pidato yang tepat adalah ....
a. Yth,Ibu, Bapak, dan adik-adik, semoga kita

dalam lindungan Yang Maha Pengasih.
b. Saudara-saudara, pada kesempatan ini,

izinkanlah saya mengemukakan beberapa
halmengenai ....

c. Teman-teman silakan melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan pembagian

tadi

d. Baiklah akan segera kita bahas perma-

salahan yang berhubungan dengan .,..
e. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang

terhormat, nantikan, saya akan
menyampaikan ....

6. Biasanya sambutan isinya sangat sederhana

dan singkat. Secara umum sambutan berisi ....

a. pembukaan, isidan penutup

b. pembukaan, isidan percontohan

c. pembukaan, penguraian dan penguatan

d. pembukaan, penyertaan, dan penutup

e. pembukaan, topik dan tujuan

Sambutan berikut untuk soal nomor 7 dan B

Saudara-saudara yang saya cintai,
Program kawasan rumah hijau tidak akan

berlangsung lama jika penghuninya tidak memiliki
kesadara n ling kungan. Keberlangsungan kawasa n

rumah hijau akan menjadi abadi, manakala para

penghuni memiliki budaya sadar lingkungan.
Pengembangan perumahan hijau semakin penting

karena semua orang sudah menyadari bahwa
kerusakan lingkungan akan mengganggu kehidupan

manusia. Kalau hal ini berlangsung terus, dapat
menimbulkan bencana alam.
Disad ur dari : h ttp ://ba taviase. co. id/node/8471 63

7. Kutipan sambutan tersebut menginformasikan

a. kawasan rumah hijau yang bebas bencana

b. pengembangan program kawasan rumah

hijau

aoroto rt * rn,u$Io/ro *.,.r ffi4Ell



d. pengembangan perumahan kota di i: rrr,ff'
kawasan hijau c. alasane. perumahan kota yang memirikibudaya cinta d. himbauanlingkungan .F,*. e. ulasan8' Tanggapan yang sesuai untuk isi sambutan ( ,t)piaaio-samuutan berisi hat-hat di bawah ini,tersebutadalah.... \_/ *iii"ii.....a. Isisambutan yang disampaikan sudah tidak u.- 

-riipun 
terima kasih

aKual. pendengar sambutan sudah paham u. ,.-ra* pembuka
dan tahu mengenai ancaman program c. ucapansyukurkepadaTuhan
kawasan rumah hijau d. _ uraian laiar behfln;- 

-
b' Penyampaianisisambutantersebuttefly ,J' ,.*oeri tanggapan atas pernyataan

fokus pada satu masblah yang ingin 12. ..... -"-
disampaikan Masyarakat kita, masyarakat Indonesiac' Sambutan terseb-ut termasuk jenis yang mbmprnvai ola.vi'i"tng-menotong
sambutan persuasif. Sambutan teriebut antirsesama. Meskipun'didaerah lain, kalau
mengajakpendengaragarmenyelamatkan masih satu bangsaadalah satu saudara.bumiini Senasib sepenanggungan.Jika mereka terkenad. Isi sambutan yang disampaikan oleh musibah, kita pun ikut merasakan pen-
pembawa pidato sangat bermanfaat. deritaannya.

.Sud.ah 
saatnya kita rnulai memperhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara

lingkungan tempat tinggal kita agar tidak sekalian.

menimbulkan dampak buruk bagikita Terdorong rasa kemanusiaan, marilah kita
e. Menurut saya, bahasa yang d-igunakan ulurkan tangan, kita bantu mereka. Meskipun

dalam sambutan tersebut kurang baik.. dari orang perorang membantu dalam iumlah I

Banyakkalimatyangsulitdimengertioleh' Iang sedikit, jika terkumpul akan menjadi 
I

^ pendengar sambutan - 
banyak. Bantuan yang kita ulurkan bisa berupa

9. Halirin berbahagia, pada kesempatan ini pakaian bekas yang tintunya masih baik, dan

fiikan:ay.? menia^pi,run t"br;ii;i,i;;;; ua.ns seikhtarrvu.Gniiiila terrumput kita
furangkali tidak bqitu menarik apisaya yatin salurkan kepada pengutus iesmi yang dibentuk
memiliki releuan dan urgen dengan seminqat pemerintah. Dari pengurus akan diteruskan
kita membangun bangsa teiutama daiam pada korban bencana ilam.
rangka membentuk watak positif peserta didik. Kiranya sekian saja sambutan saya, sekali
Penggalan pidatodiatastidaktepatuntukjenis lagi marilah'kita sisihkan sebagian harta kita
pidatodengantujuan..,. untuk saudara kita yang terkena musibah.
a. persuasi Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang

b, memotivasi sebesar_besarnya.

c. menginformasi Wassalamu'alaikum warrohmatullahi)

c' pengelolaan lingkungan di kawasan rumah Isi penggaran pidato di atas berupa ....hijau 2 ^tn ar-^

d. melakukan tindakan wabarakatuh.

e. menghibur Penggalan pidato di atas berisi .....
70. Saudara, saudara ,,,, pada peringatan Hari a. Himbauan seorang ulama kepada umatnya

Anak nasional nr, kamimengharapigarsemua , mengumpulkan dana

i'aiaranyangadadikotaini*utpituiiterniii d. Himbauan kepala desa kepada warga
hak anak, Anak tanpa brmbingan onng tua akin , Tengumpulkan 

dana bantuan
tumbuhmeniadiiiaraanplioaainyii;i;k4 b. Himbauan ketua karang taruna kepada
terbentuk dengan baik, Oleh karena itu, kami l|tqa mengumpulkan dana transportasi
mengaiakwargamasyarakat, mulaidariinsi;t c. Himbauan seorang preman kepada
keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembZsa- Snggotanya 

mengumpulkan dana bantuan
lembaga lainnya untuk ambil hagian Aitan bencana alam

memberdayakanpotensianakmer{aaigenensi e. Himbauan ketua partai mengumpulkan

::ns 
siae bersains di tinskat stobat' ,,. Bu#iliffi:?J.,';,[3f o, bawah inidensan

sakama!



Dalam proses komunikasi saya dengan
seluruh rakyat Indonesia, baik melalui suara
telepon, maupun 5M$ masih sering dirasakan
adanya pelayanan yang kurang baik kepada
rakyat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan
kualitas pelayanan dengan penuh ketulusan,

kasih sayang, dan rasa tanggungjawab.

(Presiden Susilo Bambang Yudhoyonq pada
acara HW ke-59 Bhaya ngka ra)
Penggalan pidato tersebut bertujuan ....
a. Mengecam kinerja POLRI yang kurang baik.

b. Memberitahukan kepada rakyat agar
menggunakan SMS, surat, maupun telepon

dalam berkomunikasi dengan presiden.

c. Menghimbau agar POLRI meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat

dengan penuh tanggung jawab.

d. Menenangkan hati rakyat dengan cara

mengadakan komunikasi melalui suara

telepon, maupun SMS.

e. Mendorong masyarakat agar membantu

POLRI dalam meningkatkan kualitas
pelayanan.

"Lima hal, jika,dimiliki seseorang, maka dia

berbahagia didunia dan di akhirat, yaltu :

1). Menyebut Laa ilaaha illallaaha muham-
,madur rasulullah dari waktu ke waktu

2). Dan apabila tertimpa bencana menyebut
Inna lillahi wa innaa ilaihi roojfuun, La

haula walaquwwatta illa billahil 'aliyyil
'adhiim,

3). Dan apabila diberi nikmat menyebut : Al
Hamdu lilla h i rabbil'aa lam in, *ba ga i ( nsa )
mensyu kuri n ikmat terseb ut.

il. Apabila memulai (mengerjakan) sesuatu

mengucapkan : Bismillahir rohmaanir
rohiim,

5), Dan apabila terlanjur berbuat dosa
mengucap : Astaghfirullahal 'adhlim wa

atuubu ilaihi'!
Demikianlah yang kami sampaikan.

Semoga bermanfaat. Terima kasih atas
perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya.

Wassa lam u bla ikum Wa rahmatu lla h i Wa ba ra-
kaatuh.

Pe.nggalan pidato tersebut paling tepat disebut

Kultum (kuliah tujuh menit)
Kuliah Usuluddin

Khotbah Sholat Id
Khotbah Jumat

Khotbah Minggu

15. Kalimat pembuka pidato peresmian gedunl

sekolah yang benar adalah ..,..
a. Alhamdulillah kita panjatkan ke hadapar

Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapa
hadir dalam peresmian gedung sekolah kiti
yang baru

b. Alhamdulillah kita panjatkan ke hadiratAllal

Subhanahu Wataala karena izinnyalal
sehingga pembangunan sekolah kita selesa

dengan baik.

c. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allal

'Subhanahu Wataala karena kita dapa

meresmikan gedung sekolah baru kita

d. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhar

Yang Maha Esa karena izin-Nya lal
sehingga kita dapat berkumpul di tempa
inidalam rangka peresmian gedung sekolal

baru kita.

e. Hadirin yang berbahagia marilah kiti
bersama-sama meresmikan gedun<

sekolah yang baru ini dengan ucapat

bismillahirahmanirrohim

16. Kalimat yang tepat digunakan untul
menyatakan kesimpulan dalam menutu;
sebuah ceramah adalah .....

a. Berdasarkan pengalaman bahwa disiplir

akan membawa ketenangan hidup.' b. Demikian Saudara-saudara bahwa dalan
hidup ini perlu teratur dan disiplin

c. Demikian Saudara-Saudara, semoga kiti

dapat melakukan disiplin dalam hidup kiti

.q. Bahwa disiplin dan teratur merupakal

keperluan hidup, demikianlah sebaga

kesimpulan dari ceramah ini.

e. Berdasarkan pengalaman, bahwa disiplil
akan membawa ketenangan hidup.

17. Kami yakin bahwa Anda tidak semuanyi
dibesarkan di lingkungan petani. Walaupur

demikian, bukan berarti Anda tidal
berpengalaman dalam pertanian, Anda mungkir

lebih mahir dalam bertani, tetapi hanyi
kemauan Anda yang tidak ada. Bertani tidal
harus memerlukan la'han yang luas, lahan yanr

sempit pun dapat dipergunakan. Oleh kareni

itu, mulaidari sekarang marilah kita bersama
sama memanfaatkan lahan-lahan yang kosonr

untuk dijadikan lahan pertanian yang penul

dengan sayur-sayuran segar.

Kalimat ceramah yang mengandung gagasat

penceramah sesuai dengan isi penggalar

ceramah disamping adalah .....

a. Beftanitidak harus mernerlukan lahan yanr

luas.

b. Kami yakin bahwa Anda tidak semuanyi

dibesarkan di lingkungan petani. Jadi pasl

Anda tidak mengeti tentang pertanian.

a.

b.

c.

d,

e.

BAHAsATNDoNEsTA u.t@



c. l,lamun demikian, bukan berartiAnda tidak
berpengalaman dalam pertanian.

d. Anda mungkin mahir tentang cara bertani,
tetapi kemauan Anda tidak ada

e. Marilah bersama-sama memanfaatkan
Iahan yang kosong kita nrenjadi lahan
pertanian yang penuh dengan sayur-
sayuran segar.

L8. tualah kutipan artikelberikut !
Kerusakan lingkungan disebabkan ulah

manusia. Kita sering menyaksikan manusia

serakah mengeksploitasi hutan melampaui

batas-batas kewajaran. Karena keserakahan

manusia tersebut, ekosistem hutan yang

awalnya baik menjadi rusak. Kalau manusia

menyadari bahaya dari kerusakan lingkungan,

tentu manusia tidak akan membabat hutan

dengan penuh keserakahan. Lingkungan harus

dijaga dan dilestarikan demi keamanan manusia

darikeganasan alam dan bencana. Oleh karena

itu, semua jajaran, baik Pemerintah, lembaga

swasta, maupun masyarakat harus menyadari
pentingnya memelihara lingkungan.

Sumber : www.kalimantdnpost.com/opiny'editoria/601-

. menjaga-kelestarianlingkungan.html

. Gagasan utama kutipan artikeltersebut ....

a. peningkatan kerusakan hutan

b. penyebabkerusakanhutan

c. penyebab kerusakan lingkungan

d. pengeksploitasian lingkungan alam

e. pentingnya pelestarian lingkungan
19. Perhatkan kutrpan artikelberikut !

Cinta lingkungan membutuhkan lebih dari

sekedar niat. Perilaku cinta lingkungan dapat

tercermin dengan mengikuti organisasi pencinta

alam atau menjadi donator kelompok cinta

lingkungan. Keikutsertaa n kita dalam kegiata n

tersebut menunju kkan bahwa kita pe.duli dengan

kondisialam yang semakin kritis. Akan tetapi,
yang lebih penting adalah praKik dalam menjaga

alam tersebut bukan hanya keikutseftaan dalam

kegiatan bertema lingkungan. Sebenarnya yang

perlu kita lakukan adalah kddisiplinan kita dalam

menjaga alam. Jadi, kalau kita sudah berniat

menjaga lingkungan, alangkah baiknya jika niat

kita tersebut disertai dengan tindakan nyata.
Dlsadurdari : htp.//dlpterocarpa.biogspotcom/2005/

05/re maJa {in ta - li ng k u nga n. h tm I

Topik utama kutipan aftikettersebut ....' a. cara menjaga lingkungan

b, budaya ramah lingkungan

c. kerusakan lingkunganalam l

d. organisasi pencinta lingkungan

e. perilaku cinta lin$kungan

20. Paragraf berikut yang termasuk paragraf

deduKif adalah....

a. Cahaya mataharimenembus kaca dan

dipantulkan kembali oleh benda-benda
dalam ruangan rumah kaca sebagai
gelombang panas yang berupa sinar
inframerah. Namun, gelombang panas itu
terperangkap didalam ruangan kaca sertp

tidak bercampur dengan udara dingin di

luarnya. Akibatnya, suhu didalam rumah

kaca lebih tinggi daripada di luarnya

Penyebab utama dari pemanasan

globaladalah efek rumah kaca. Efek rumah

kaca ini terjadi karena sebagian besar

energi dari matahariyang sampai ke bumi

tidak dipantulkan kembali ke luar angkasa,

tetapi diserap oleh atmosfer bumi,
Atmosfer bumi menyerap atau meng-

halangi radiasienergi panas dari matahari

ke luar angkasa kembali, dkarenakan
atmosfer telah tercemari gas-gas yang

memiliki sifat menyerap energi matahari

sehingga atmosfer bumi semakin panas.

Gas-gas yang memiliki sifat menyerap

energi dari matahari adalah karbon

dioksidd, methane, dan nitrogen oksida

Pembakaran minyak bumi, batu bara,

dan gas alam dalam kegiatan industri,

bahkan bakar mobil, dan pembangkit listrik

menghasilkan karbon dioksida (CO,).

Karbon dioksida tersebut merupakan gas.

rumah kaca yang menghambat radiasi

panas ke ruang angkasa. Selain itu,
penebangan hutan untuk pembukaan lahan

pertanian, perkebunan, industri dan
perumahan akan menyempitkan areal

hutan sehingga dapat menurunkan
penyerapan CO,. Dekomposisi dari
tumbuhan dan aktivitas manusia tersebut

meningkatkan jumlah CO2 di udara. Oleh

karena itu, aktivitas manusia tersebut
meningkatkan pemanasan global yang saat

initerjadi
Laporan terbaru diterbitkan oleh biro

perubahan iklim dan cuaca Inggris. Met

Offie hadby Gntre. Dengan menggunakan

model iklim yang canggih untuk me-
ramalkan pencairan lembaran es luas

Greenland. Met Office hadley Centre
menemukan bahwa jika 15olo lembaran es

itu mencair, gletser itu tidak akan pulih

sepenuhnya, tidak peduli berapa banyak

emisi gas rumah kaca yang diturunkan

pada kemudian hari. Akibatnya adalah

kenaikan permukaan laut sedikitnya 1,3

meter tidak dapat dielakkan lagi

c.

9.



e. Industri menyumbangllo/o gas emisi

rumah kaca dunia dan kebanyakan berasal

dari. penggunaan bahan bakar fosil. Jenis

industri.yang membutuhkan banyak bahan

bakar fosil sebagai contohnya besi, baja,

bahan-bahan kimia, pupuk, semen, glas,

keramik, dan kertas. Oleh karena itu,
jangan cepat membuang benda-benda
yang terbuat dari bahan-bahan itu, lalu

membeliyang baru

21. Paragraf berikut yang termasuk paragraf
induktif adalah....
a. Kerusakan hutan (deforestasi) mem-

berikan dampak yang signifikan bagi

masyarakat dan lingkungan alam di

Indonesia. Kegiatan penebangan yang

mengesampingkan konversi hutan
mengakibatkan penurunan kualitas
lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan
jumlah peristiwa bencana alam, seperti

tanah longsor dan banjir meningkat
. b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(Dishutbun) Provinsi Banten telah
melakukan berbagai upaya meminimalisasi

laju deforestasi di Provinsi Banten. Salah

satu upaya itu adalah menyelenggarakan

kegiatan Gerakan Pelajar Cinta Menanam

(GPCM). Kegiatan Gerakan Pelajar Cinta

Menanam tersebut berlangsung di halaman

SMK N 2 Pertanian, Kabupaten Pandeglang

c. Laju kerusakan hutan dan lahan di

Indonesia pada tahun 2007 telah mencapai

1,08 juta heKare per tahunnya. Kondisi itu

tentunya berdampak luas pada semua
. aspek kehidupan masyarakat, mulai dari

bencana banjir pada musim hujan dan

kekeringan pada musim kemarau. Oleh

karena itu, Pemerintah menerapkan

mekanisme soft landing untuk menekan

laju kerusakan hutan dan lahan. Cara ini

diterapkan untuk mengurangi.produksi

kayu yang berasal dari hutan alam yang

diikuti dengan pengembangan hutan rakyat

d. Luas hutan alam asli Indonesia' 
menyusul dengan kecepatan yang sangat

mengkhawatirkan. Hingga saat ini,
Indonesia telah kehilangan hutan aslinya

sebesar 72 persen. Penebangan hutan

Indonesia yang tidak terkendali selama

puluhan tahun menyebabkan terjadinya
penyusutan hutan tropis secara besar-

besaran

e. Hutan Indonesia merupakan sumber

kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia,

Hutan merupakan tempat penyedie

makanan. Hutan juga berfungsi sebaga

penyedia obat-obatan dan menjadi tempal

hidup bagi sebagian besar rakyal
Indonesia. Deforestasi menyebabkar
mereka kehilangan sumber makanan dar
obat-obatan

22. Perhatikan kutipan proposalberikut !
1) Menambah wawasan pola plkir siswa untul

mengadakan inovasi terhadap lingkungan

.2) Menambah wawasan daya nalar siswa

setelah menghadapi fenomena d

sekitarnya

3) Meningkatkan wawasan, kemampuan,

kesadaran, dan rasa cinta siswa terhadap

permasalahan empiris di lingkungar

4). Meningkatkan kerja sama antar siswi

dalam menangani permasalahan

Kutipan proposal tersebut merupakan bagiat

latar belakang

manfaat

tujuan

saran

e. kesimpulan

23, Kutipan isiproposal :

"Agar siswa mampu mengembangka'
kema mpuan men u I is, kh us usnya dalam' bida n1

jurnilistik,"

Kutipan tersebut berasal dari bagian ....

a. latar belakang

b. .tujuan

c. tema

d. peserta

e. anggaran

24, Berikut ini yang tfidak ada dalam sebual

proposal ....

a. pendahuluan

b. pelaKanaan

c. salam pembuka

d. anggaran

e. . jadwalpelaksanaan

25. Suatu daerah menerapkan peraturan denga

ketat dari sqi ketertifu n warganyA kebercihat

kesehatannya, kerapia nnya, keindahannyi

pembangunannya, dan unsur lainnya, Denga

tindakan ini daerah tercebut mendapat Adipur

Kencana, Berdasarkan kenyataan ini, mal<

untuk mendapatkan Adipura kencana pert

adanya ketertiban di segala bidang.

a.

b.

c.

d.

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/Gasal/A-07 f



tserdasarkan perincian data-data pen-
du kungnya, paragraf di atas termasuk jenis ....
a. naraUf

b. deduktif

c. induktif

d. indukif-deduKif
deduktif-induktif

i5, Berikut iniyang merupakan ciri paragraf induktif
adalah ....

a. letak kalimat utama di awal paragraf

b. bersifatumum-khusus

c. letak kalimat utama ditengah paragraf

d. bersifatkhusus-umum-khusus

e. letak kalimat utama diakhir paragraf

27, Ptopoal

- Menyemarakkan HUTRI ke-65,

- Tanggal .... Bulan ... 2015
pukul 08.00 sampai selesai

- Kolam pancing Wisata kita

Susunan proposal yang belum lengkap pada

contoh diatas adalah ......
a. judul, dasar pemikiran, tema, nama

kegiatan, isi kegiatan, peserta, susunan
panitia, anggaran dana, dan lembar
pengesahan. .

b. judul, dasar pemikiran, tema, nama
kegiatan, isi kegiatan, susunan acara,
anggaran dana, dan lembar pengesahan

c. judul, dasar pemikiran, tema, nama
kegiatan, isi kegiatan, peserta, susunan
panitia, susunan acara, dan anggaran
dana.

d. judul, dasar femikiran, tema, nama
kegiatan, pesefta, susunan panitia, susunan

acara/ anggaran dana, dan lembar
pengesahan

e. judul, dasar pemikiran, tema, isikegiatan,
peserta, susunan panitia, susunan acara,

zz*ft anggaran dana, dan lembar pengesahan

( 28. |,taksud kami mengadakan kegiatan iniadalah

\-, /untuk 
:

1, Mempererat hubungan antar siswa diSMA
ini

2. Memacu kreatifitas dalam bidang fotqnfi
3. Membentuk kqlatan remaja yang positif
Bagian proposal di atas termasuk ....
a. kepanitiaan

b. latar belakang

c. dasar pemikiran

d. anggaran

e. tujuan

me- yang bemrti menjadi terdapat pada

a. Petaniitu merumout di pinggir lapangan

b. Wajah gadis itu memerah

c. Kapalferry itu akan menepi

d, Anak kecil itu mengecat kamamya

tr\e Seniman itu sedang melukis
'( SO. inwatan me- yang berirti nrernUuat terdapat

'r*/pada kalimat.....
a. Lintang menyambal tomat kesukaan

ayahnya

b. Mereka sedang menulis puisi

c. Pelatih menendang boh
d. Binar menembak burung di pohon

e. Orang itu memukulpenjahat



Mata Pelajaran
Tema
Kelas / Semester
Waktu

Bahasa Indonesia
Kehidupan
XI / Gasal
12lam Pelajaran

.=

'.:r "

:i_

Pendidikan karakter 
Anti Korupsi

Ancaman merupakan halatau upaya yang bersifatdan bertujuan mengubah dan merombak

kebijakan yang dilakukan secara konsepsional. Beberapa halyang bisa menjadi ancaman dalam

rnurbungrn dan memelihara integrasi nasionaldi Indonesia antara lain :

t1. tntu,i"nsidalam berbagai bidlng oleh negara asing yang dilakukan secara tidak langsung,

seperti melalui teknobgl komuni[asidan informasi, ideologi, pasar bebas dan sebagainya

2). pengerukan SDA aan 5ON yang dilakukan bangsa asing melalui berbagai macam bentuk

kegiatan ekonomi

s). pe-ncurian kekayaan sumber daya yang dilakukan oleh bangsa asing, baik yang dilakukan

secara halus maupun terang-terangan

4). Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam

A. Mendengarkan Pembicaraan datam Wawancara

,, Indikator;
siapa yang berbicara dan apa pmbicaraan-

hya,i,,
fq'ehngt<um seluruh isi pernbicaraan dalam beberapa kalirrlat

menvi*-pai ka n (seca ra' l isan) isi ra ngkuman kefada orar,rg l+1

2, Materi Pokok

Wawancara adalah tanya jawab dengan seomng (pejabatdan sebagainya) yang diperluka

untuk dimintai keteranganatlu pendapitnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam suri

kabar, tanya jawab penelitidengan manusia sumber.

Agar wawancara dapat be6ilan dengan baik, beberapa petunjuk yang harus diperhatika

adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan wawancara

Z. Menghubungi narasumber untuk merundingkan teknik pelaksanaan wawan@ra, misalny

mengenai waktu dan temPat.

3. Menyusun pokok-pokok pertanyaan yang akan digunakan wawancara

4. Mengajukan peftanyaan dengan sopan

5. Menyiipkari buku catatan dan alat lain yang diperlukan

6. Menyimak baik-baik hal yang dikemukakan narasumber

Petunjuk penyus u na n pertanyaan wawanara

1. Menyusun pertanyaan sesuaidengan tujuan wawancara

Z, Setiap pertanyaan hendaknya ,.ninyut un satu hal saja, pertanyaan tidak terlalu panjal

3. Menyusun kalimat pertanyaan yang sejelas-jelasnya

4. Isi pertanyaan sekonkret mungkin

5. Isi pertanyaan tidak menyinggung perasaan orang lain

MATERI PEMBEIA'ARAN

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/Gasal/A-07



Seorang pewawancara harus menguasai masalah yang akan ditanyakan. Sebagaicontoh,
apabila Anda akan mewawanctrai narasumber tentang kesehatan dan kedokteran,
pewawancara hendaknya sudah membaca atau menyiapkan literatur berkaitan dengan
kesehatan dan kedolGeran. Jika ingin mewawancami Dokter Binar, pewawancara minimalsudah
membaca biografi atau mencari informasi tentang Dokter Bina r.

Rangkuman merupakan tulisan ringkas yang isinya mencakup secara menyeluruh unsur-
unsur pokok png disampaikan nara sumber, merangkum adalah membuat ringkasan ihktisar;
resume atau abstrak. Jadi merangkum adalah menyatukan pokok-pokok pembicaraan dalam
satu kesatuan.

Beberapa hal yang Anda perhatikan agar dapat merangkum seluruh isi pembicaraan dalam
wawancara yaitu :

a. Simaklah setiap jawaban narasumberdengan penuh konsentrasi.
b. Catatlah pokok-pokok isi informasi terutama pernyataan narasumber berkaitan dengan

permasalahan yang sedang dibahas
c. berikan perhatian khusus pada bagian akhir pembicaraan narasumber

',d;'.tJbahlah 
pokok-pokokisi pembicaman tersebut menjadi kalimat-kalimat lerpkap yang pada

- " 
akhli'nya akan'menjadi sebuah laporan hasilwawancara yang menarik

Perhatikan petikan wawancara berikut!

Herlina

Dokter Binar

Herlina

Dokter Binar

,::;i:,=,:grij 
*,

Fledina

Dokter Binar

Hedina

Dokter Binar

l-ledina

Dokter Binar

Topik

Nara sumber

Berdasarkan wawancara diatas, pokok-pokok isi wawancara sebagai ber:ikut :

Selamat pagi Dokter Binar, perkenalkan nama saya Herlina. Saya dari SMA

Putra Bangsa

Selamat pagi! Saya senang sekali berjumpa dengan Adik.

Do( makUd kedatangan saya ini adalah untuk mewawan@rai Dokter
mengenai sejumlah tanaman obat di Indonesia, khususnya Emu lawak.

Beberapa waktu yang lalu, saya membaca proftl Anda di jurnal yang
menyebutkan bahwa Anda adalah penelitiTemu lawak di Korea. Dokter
Binar tidak keberatan kan? ,

Oh .... tetntu saja tidak. Saya justru senang karena temu lawak yang
berkasiat itu menjadi dikenal dan diperhatikan manfaatrrya oleh orang
banyak. Silakan saja apa yang ingin Adik ketahui tentang temu lawak?
Mengapa Anda tertarik meneliti temu lawak, Dok?

Jika Anda berbicara tentang gingseng pastiyang terlintas negarc Korea,
padahal, negara penghasil gingseng terbesar di dunia adalah Kanada dan
Cina. Orang Korea sendirijuga mengimpor bahan dasar gingseng dari
Kanada dan Cina. Sebaliknya, tanaman temu lawak hanya terdapat di
Indonesia. Saya berharap temu lawak bisa menjadi ikon tanaman obat
darilndonesia, sama sepertigingseng yang sudah nenjadiikon Korea.

Apakah temu lawak termasuk tumbuhan yang sulit tumbuh?
Oh, tidak. Temu lawak mudah tumbuh di berbagidaerah di Indonesia,
temu lawak dapat ditemukan di Jawa, Bali, NTB, dan Maluku Selatan. Temu
lawak yang nama latinnya Curcuma zanthonhiza merupakan tanaman
yang hampir tidak memiliki rnusuh (hama). Tanaman itu menghasilkan
anti jamur, ia tidak akan terkena jamur karena temu lawak sendiri
menghasilkan jamur.

Manfaat temu lawa( antara lain sebagai anti ketombe, untuk pasta gigi,

dan dimungkinkan dapat digunakan untuk mengatasi penyakit kanker.

( www. cra yo n ped ia. de nga n pe ru ba ha n sepe rlu n ya)

Tanaman obat (temu lawak)

Dokter Bi nar.(peneliti temu lawak)

INDONESIA Untuk



Pokok-pokok isi wawancara :

a. Temu lawak (curcuma adalah tanaman yang mudah tumbuh di Indone:

seperti Maluku, NTB, Jawa, dan Bali karena menghasilkan antijamur.

b. Manfaat temu lawak sebagai anti ketombe, pasta gigi, dan kanker. ,

Rangkuman hasil wawancara :

Temu lawak adalah tanaman yang cepat tumbuh di Indonesia sepefti Maluku, NTB, Jat

dan Bali. Banyak sekali manfaatnya antara lain sebagai anti ketombe, pasta gigi dan dap

mengatasi penyakit kanker.

Beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk mengikuti wawanfitra, yaitu':

1. Mengidentifikasi topikwawan@ra

2. Memperhatikan intonbsi, mimik, dan pantomimik kedua pihak sefia memusatkan

perhatian

3. Menentukan inti setiap pertanyaan dan jawaban

4. Mengaitkan inti peftanyaan dan jawaban menjadi sebuah simpqlan wawancara

5. lika memungkinkan pendengar mengajukan peftanyaan kepada pihak yang diwawancat

misalnya dalam dialog interaktif

3, llii Kompetensi 7

1. Apa yang harus diperhatikan agar wawancara berjalan dengan baik ?

Jawabz

2, Sebutkan petunjuk penyusunan pertanyaan untuk wawancara ! I

3. Tentukan pokok pembicaraannya dan apa yang dibicankan !

Rangkumlah menjadi beberapa kalimat !

Jawab: .......:...,......

4. Susunlah wawancara dengan narasumber (Ciputra) berdasarlon kutipan diatas !

5. Dengarkan wawancara yang disiarkan di radio atau ditayangkan di stasiun telsdsi ! Kefil

hal-halberikut:
a. Menentukan isi pertanyaan

b. Menentukan isi jawaban
., c. Menghubungkan inti pertanyaan dan jawaban

d. Menyimpulkanintiwawancara

Jawab:

a. ...,............,. ...r..............

b.

c.

d.

6. Sampaikan secara lisan rangkuman wawancara tersebut !

Perhatikan hal-halyang diperhatikan dalam wawancara, sebagai berikut:. ,

1. Sampaikan rangkuman tersebut dengan vokal yang jelas dengan intonasi yang t(

2. Sampaikan dengan penuh percaya Uiri !

3. Sampaikanlah secara lancar ! {

BAHASA INqoNESTA Untuk SMA/MA Kelas n/Gasal/A-oj
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Untuk menilai penyampaian rangkuman hasilwawancara dapat menggunakan penilaian
berikut:

Berbicara (Menjelaskan Hasil wawancara tentang Tanggapan Nara Sumber)

1, fndikator:

.Me..m.,b. Ug.t dafta r pgrta nyaa n wawa nca ra

rElenyarnpaikan peftanyaan secara singkat dan jelas ,
rft{embuat rang ku man hasil wawanca ra denga n kal i mat ya ng efekti f

2, MateriPokok

Wawancara adalah tanya jawab dengan seor.tng nara sumber (pejabat dan sebagainya)
yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk
dimuat di surat kabar atau suatu tujuan tertentu. Nara sumber yang akan kita wawancarai
sebaiknya adalah orang yang ahlidalam bidangnya atau orang tersebufmempunyaiwewenang
sesuai dengan tugas dan kedudukannya,

Seorang pewawanara (penginteruiew)harus melakukan persiapan-persiapan tertentu
sebelUm mewawan@rai nara sumber (informan). Persiapan tersebut meliputi : 1). Menguasai
masalah yang akan ditanyakan, 2). Menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam
wawancara, (3). Membuat daftar pertanyaan (tentang identitas diri, pengalaman sekolah,
pengala man kerja, pa ndangan terhadap ya ng dibica rakan, pesa n-pesan).

Menguasai masalah sangat penting bagi pewawancara sebelum melakukan wawancara.
Di samping mengetahui permasalahan, seorang pewawancara juga harus bisa menentukan
siapa yang akan diwawancarai untuk dimintai keterangan atau pendapat sehubungan dengan

' masalah yang akan ditanyakan. Sebagai contoh, jika Anda ingin memperoleh informasi
mengenai masalah kesehatan, maka orang (nara sumber) yang bisa Anda mintai informasi
adalah doker, ahli medis atau seseorang yang mempunyai wewenang untuk memberikan
informasi karena tugas dan kedudukannya.

Wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan pihak yang diwawancarai' (narasumber). Berdasarkan teknik pelaksanaannya, wawancara dapat digolongkan menjadi
dua : (1). Wawancara spontan, yaitu wawancara yang tidak direncanakin terlebih dahulu,
(2). Wawancara terencana yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

' Sebelum melakukan wawancara, hen(pknya kita memperhatikan tata cara berwawancara,
yakni:
a) Hubungiterlebih dulu orang yang akan Anda wawancarai baik secara langsung dengan

mendatangi orang tersebut. atau melalui telepon, pastikan kesediaannya dan kupan
orang tersebut bersedia untuk diwawancarai.

b) Persiapkan daftar peftanyaan yang telah kita sediakan.

No. lftiteria Penilaian Ya I roaK

i

2

3

4

5

6

Apakah isi hasilwawancara yang disajikan sesuai dengan
isi wawancara yang diperdengarkan ?

Apakah isi hasilwawancara yang disajikan lengkap, tidak
ada info penting yang tidak disampaikan

Apakah isi hasilwawancara disajikan secara lancar ?

Apakah volume suara penyaji dapat didengar dengan
jelas?

Apa ka h penyaji menyajikan isi hasi I wawa nca ra denga n

intonasi yang tepat ?

Apakah hasil wawancara disajikan secara menarik ?



c) Jelaskan dahulu identitas Anda sebelum wawancara dan kemukakan tujuan wawancal

tersebut.

d) Persiapkanlah daftar peftanyaan yang telah Anda diskusikan bersama-sama dengan tema

Anda dikelas.
e) Sebutkanlah nara sumber secara cepat dan bawalah buku catatan dan alat tulis pada sal

Anda melakukan wawancara.

0 Beftanyalah dengan sopan dan hormat, jangan menanyakan hal-haldi luar permasalahat

g) Dengarkanlah pendapat dan informasi dengan seksama usahakan tidak menyela dalat

menyampaikan interupsi agar keterangan atau uraian nara sumber tidak terputus.

h) Setelah wawancara berakhir, jangan lupa mohon diri, ucapkan terima kasih de

permohonan maaf Anda.

Gelar wicara atau talk show merupakan salah satu acara radio atau televisi yang sangi

banyakdigemarimasyarakat. Kharakteristikdigelaracara sebagaiberikut: (1) Aktivitas beru;

wawancara, (2). Materi aktual, (3). Dipandu seorang moderator, (4). Nara sumber seorar

pakaratau seomng publikfigur, (5). Dihadiri penonton sekaligus sebagai peserh, (5). Melibatk

peserta baik di studio maupun di rumah.

Peran peserta dalam gelar wicara sangat penting keberadaan peserta yang aktif dapr

menghidupkan.jalannya wawancara. Kewajiban peserta dalam gelar wicara : (1) Mengikt

gelar wicara dengan khidmad, (2). Menghargai pendapat walaupun tidak sependapat, (3

Mengajukan sanggahan, pertanyaan atau saran sebagai respon informasi yang diterimany

3, llji Kompetensi2

1). Lanjutkan daftar pertanyaan di bawah ini, seandainya Anda sebagai wartawt

mewawancarai pejabat tentang PHK karyawannya berdasarkan informasi berikut !

Sekitar 4.500 di PHI(, Tempat Usaha Tutup

Pemutusan hubungan kerja menyusut harga bahan bakar minyak bukan lagi is

tetapi sudah menimpa para buruh di sejumlah pabrik garmen di Kabupaten Bandun

Jawa Barat. Data dariDewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Kerja Selurt

Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung menyebutkan sekitar 4.500 buruh perusahai

tektil di wiiayah terseput telah di PH( sejak akhir Juni 2008. Ke 4.500 orang itu beras

dari 10 perusahaan

PHK terjadi karena perusahaan sudah tidak sanggup lagi menggaji pekerjan'

mengingat tingginya biaya produki pascakenaikan BBM. Kenaikan harga BBM memi

kenaikan harga bahan baku sekitar 25 persen. Perusahaan yang merumahkan buruhn

mengaku tidak bisa membeli bahan baku dengan harga setinggi itu. Mau tidak mau mere

menghentikan produksi dan mem-PHK buruhnya, paparnya,

Ditambahkan, kendala yang dihadapi perusahaan bukan hanya BBM. Rencat

pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik untuk industri, biaya siluman, peratur,

daerah yang tidak menolong tumbuhnya industri tekstil, juga menjadi pemi

pengurangan jumlah karyawan. '
i:,

Daftar peftanyaan wawancara :

Wartawan

Pejabat

Waftawan

Pejabat

Waftawan

Pejabat

Wartawan

Pejabat

Waftawan

Selamat pagi, Pak. Maaf Pak kami mengganggu Bapak. Kalau

keberatan kamiakan mewawancarai Bapak masalah PHK.

Pagi, silahkan. Anda dari mana ?

Oh ya, perkenalkan nama saya ....Dari Majalah Junior SMA ....

tid

BAHASA INDONESIA Untuk SMAIMA Kelas )O/Gasal/A{7



Contoh :

"Pemirsa / kami mohon maaf atas / gambar yang baru saja kami tayangkan bukan tentar
penggusuran di Jakarta / tapi tentang kenaikan harga BBM ll Kita beralih ke informa

berikutnya/ I
3. Uji Kompetensi 3

1). Bacalah naskah berita di bawah inl dengan teknik membaca yang tepat, deng;
mempefhatikan :

a. Kejelasan penggunaan lafal

b. Ketepatan penggunaan intonasi

c. Pengaturan kecepatan gerakan mata

d. Ketepatan pemberian tekanan, dan

e. Keseimbangan pengaturan nafas

(Pilihlah berita secara bergantian ! )

Berita 7 :

illanfaat nutrisi bagtFisik dan 0tak anok

I/'etua UKK Neurologi Ikatan

h oomur nnak Indonesr:a ((IDAI)

Dr. dr. RA Setyo Handryastuti

SpA(K) yang menjadi pembicara

pada diskusi kesehatan anak

bertajuk "Nourishing Pioneers for

100 Years and Beyond" di Jakarta,

Kamis (1212), mengemukakan
pentingnya gizi bagi perkembang-

an dan masa depan anak.
"Kecukupan gizi penting untuk
perkembangan otak yang normal.

Hal ini menjadifondasi kemampu-

an kognitif dan sosial, kesukesan

dalam pendidikan, dan produk-

tivitas di masa depan anak,"
ujarnya.

Ahli kesehatan anak yang

akrab dipanggil Handry tersebut
juga menjelaskan, kekurangan gizi

dapat menghasilkan dampak
negatif pada perkembangan otak

dan mempengaruhi perkembang-

an fungsi kognitif, motorik, dan

socio-em os iona I ja ngka pa njang.

Jika menimpa seorang anak,

sebagian dampak tersebut tidak

dapat diperbaiki,

Pentingnya gizi bagi per-

kembangan otak anak juga
ditekankan oleh Ketua UKKGizidan

Penyakit Metabolik Ikatan DoKer

Anak Indonesia (IDAI) dr. Endang

D Lestari SpA(K) MPH. "ASI dan

suplemen dengan gizi seimbang

penting untuk pertumbuhan anak.

Berbagai gizi memiliki manfaat

langsung untuk perkembangdn

ota( termasuk prwes kognitif dan

emosi. AA, DHA, dan kolin adalah

beberapa komponen kunci dalam
pembentukan sinapsi pada 1.000

haripertama kehidupan - periode

emas untuk proses belajar dan
peftumbuhani'ujamya.

Endang menambahkan, nu-

trisi yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan anak dapat diberi-

kan melalui makanan yang

mengandung karbohidrat, lemak,

protein, mineral, dan vitamin - vi-

tamin, dengan takaran seimbang.

"Setelah lahir, misalnya, bayi

cukup diberi ASI. Hal ini karena

dalam ASI sudah mengandung

kaibohidrat, lemak, mineral, dan

vitamin. Setelah bayi berusia 6

bOlan, harus mendapat makanan
padat, Nah, makanan padatdapat

berupa makanan alamiah seperti

bahan-bahan terbuat dari beras,

gandum, sayuran, protein -
hewani maupun nabati. Ditambah

buah-buahan," ujar Endang.

Pada masa awal kehidupan

anak, lanjut Endang, tumbuh
kembangnya sangat pesat.

Apabila terdapat ketertinggalan

atau kekurpngan nutrisi,
dampaknya akan buruk, bahkan

sering kali sangat sulit untuk pulih

seperti sedia kala. "Untuk itu,

nutrisi seharusnya diberikan
lengkap dan sedini mungkin,"

tambahnya

Untuk mengiringi tumbt

kembang anak menjadi peher

bangsa yang sehat, cerdas, di

mampu bersaing, dibutuhki
produk-produk berkualitas. Kot

binasi gizi dan takaran tep

menjadi hal mendasaryang har

diperhatikan.

Kunci penting
Lebih jauh, Handry mengen

kakan, nutrisi menjadi kur

penting bagi kesehatan, khusr

nya peftumbuhan fisik dan ot

anak. Seribu hari pertama lang

penting bagi perkembangan fi

dan otak anak. Dari ma

kehamilan hingga anak berusii

tahun adalah waktu yang an

menentukan bagi masa depar

buah hati, ,

"Kita punya konsep 1.000 h

pertam6. Perkembangan ot

sangat menentukan ma

depannya. Agar anak menji

baik, pintaf, dan sehat, har

dipersiapkan jauh-jauh ha

termasuk saat hamil., Se

kehamilan, yang berperan ada

nutrisidan genetik. Setelah lh

selain nutrisi , hal lain yang tu

menentukan adalah stimula

ujarnya.

Handry menjelaskan, nut

bagi ibu hamil tentunya bert

agupan bergizi, lengkap, c

seimbang. Semua dapat dian

dari makanan sehari-hari yanl



"qrengnrdung karbohidrat, lemak,
protein, vitamin. Susu juga
merupakan salah satu asupan
bergizi yang dapat dijadikan
slihan tepat membantu tumbuh
<snbang anak.

Sebelum lahir, volume otak
Eyi inmpir 50 persen volume otak
orang dewasa, volume tersebut
Erus berkembang hingga pada

usia 2 tahun mencapaiB0 persen

volume otak orang dewasa.
"Ifulah sebabnya, mengapa nutrisi

dan stimulasisangat penting dan

lnrus diperhatikan oleh para ibu,"
tegas Handry.

Terkait perkembangan yang

ada pada anak, Handry men-
jelaskan, syarat penglihatan dan
pendengaran merupakan per-
kembangan pertama yang ada
pada bayi. "Jadi, kalau ibu hamil

sering mengajak anak yang ada
di kandungannya berbicara, itu
ada benarnya, karena di dalam
kandungan, syaraf sudah bisa
dirancang," lanjutnya.

Perkembangan selanjutnya,
tambah Handry adalah kemampu-

an berbicara, yakni usia 6 - 9
bulan, dan terus berkembang
hingga usia 2 tahun. Perkembang-

an kognitif/kecerdasan juga akan

berkembang pesat selama 2 tahun
peftama.

Oleh karena itu, agar anak
tumbuh baik, nutrisi memegang
peran penting. Kekurangan gizi
pada anak akan membuat fisiknya

terganggu, bemt dan tinggi badan

tidak normal, sefta berdampak
pada linkar kepala.

Saat ditanya mengenai per-

tumbuhan anak, Handrytak me-

nampi( nutrisi tambahan yang
tepat amat dibutuhkan agar anak
tumbuh bai( khususnya hingga
usia 2 tahun. Jika terjadisesuatu
yang tidak normal, hal tersebut
dapat dideteksi sedini mungkin
sehingga dapat diberikan inter-
vensi.

'rDari lahir, anak harus
dipantau terus. Orang tua harus
mau berkunjung ke tenaga
kesehatan, bidan, dokter, poq-
yandu; atau doKer anak. Kita
pantau. Jadi, berat badan harus

sesuai umur dan grafik. Apabila

berat badan anak turun, harus

dicari jalan keluarnya, Itulah,
mengapa nutrisi begitu penting

sebagai fondasi perkembangan

otak anak " beber Handry. tiKLqN/
BYUI

Kompas, 15 Februari 2015

2). Berilah penilaian pembacaan berita teman Anda, menggunakan format yang tersedia I
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Berilah tanggapan berupa simpulan berita diatas !

Jawab:

Tentukan unsur apa, siapa, di mana, mengapa dan bagaimana (5 W dan 1 H) yang tersurat dalam
berita diatas !

Jawab:

Menulis Surat Dagang dan Surat Kuasa

7, Indikator

3).

4).

t



Materi Pokok
EI SuratDagang (SuratNiaga)

Surat niaga adalah jenis surat yang isinya berhubungan.dengan kepentingan-

kepentingan niaga atau perdagangan, contoh surat niaga yaitu surat perjanjian jual-beli,

penawaran, penagi han, penolakan dan sebagai nya.

Dalam suatu perjanjian, setiap pihak harus memsa puas dengan isi perjanjian, diantara

mereka tak ada yang merasa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Misalnya urusan

dalam haljual beli, mereka harus sepakat mengenaljenis barang, mutu barang, harga

barang, sistem pembayaran dan sebagainya.

Pada dasarnya terdapat dua macam surat perjanjian, yaitu :

L . Surat perjanjian autentik, adalah surat perjanjian yang dibuat dan disyahkan oleh

pejabat pemerintah. Surat perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum,

2, Surat perjanjian tidak autentik, adalah surat perjanjian yang dibuat tanpa disahkan

oleh pejabat pemerintah. Surat perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Surat

perjanjian inijuga disebut surat perjanjian di bawah tangan.

Dilihat dari isi dan tujuannya, surat perjanjian ada beberapa macam, antara lain :

1, PerjaniianJualbeli
Daldm perjanjian ini kedua belah pihak telah sepakat baik lisan secarc tertulis,'bahwe

pihak pertama (penjual) berkewajiban menyerahkan suatu barang, sedangkan pihal

kedua (pembeli) ber*ewajiban membayarsejumlah uang sesuaidengan harga tersebut

2, Perjaniian Sewa MenYewa
perjanjian sewa-menyewa disepakati oleh kedua belah pihak yang masing-masing

. bertindak sebagai penyewa dan yang menyewakan. Satu pihak menyerahkan rumat

atau tanah atau toko kepada pihak lain untuk memakainya selama jangka waktt

tertentu dengan jumlah pembayaran yang telah disepakati.

3, Perjanjian Pemborongan
Ferjinjian pemboron[an disepakati kedua belah pihak yang satu bertindak sebaga

yang memborongkan pekerjaan dan yang lain sebagai pemborong (kontraKor). Dalan

perjanjian ini dikatakan bahwa pemborong akan menyelesaikan suatu proyekdalan

jangka waKu teftentu dengan harga borongan sejumlah yang ditentukan. Segali

hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak juga dicantumkan sesuai dengan peraturat

yang berlaku.

4, Perjaniian Utang Piubng
Perjanjian ini disepakati kedua belah piha( yang satu beftindak sebagai yanl

meminjamkan uang (yang berpiutang) danyang lain bertindaksebagaiyarig meminjan

uang (uang punya utang). Dalam perjanjian iniditulis besar uang yang dipinjamkar

dengan bunga pinjaman sekian persen pertahun, dan lama pinjaman sekian bulat

atau tahun. Bila pem.injam sampai pada saat yang ditentukan belum juga dapa

melunasi utangjnya, maka diwajibkan membayar bunga serta biaya lain yang ditentuka

dan disepakati kedua belah Pihak.

5, Perjanjian t?erja
. Dalam perjanjian kerja disepakaU oleh pihakyang memberi kerja dan pihakpekerjt

Didalamnya dicantumkan hakdan kewajiban masing-masing pihak. Segala peratura

mengenai gaji, jam kerja lembur, cuti hamil, cuti sakit, dan dana kecelakaan dalar

waktu kerja, pesangon, pemindahan kerja dan lain-lain juga dicantumkan dalar

perjanjian kerja.

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas xllcasaUA-d7 [



Berikut ini difurtkan antoh pola akta juat beti tanah,
Contoh :

AI(TA JUAL BELI TANAH
Pada harisenin 17Juni 2015 yang bertanda tangan di bawah ini :

sebagai pembeti, selanjutnya disebut pihakkedua. Isi peflanjian sebagai berikut :
posal I

Pihak pertama mengaku.telah menjual secay be,bas sebidang tanah seluas .... yang terletakdi............ kepada pihak kedua. gatas-batastanah 
v.ng 

juruitersebut 
iarah :

Nama

Umur

Alamat

Pekerjaan

::ffi3; 
penjual, setanjutnya aiselut pitrak kesatu, telah sepakat mengadakan juat beti tanah

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan

Sebelah timur
Sebelah barat
Sebelah utara
Sebelah selatan

pasal Z
Pihak kedua telah menyerahkan uang sebesar Rp .... ( ....................) kepada pihak pertamasebagai pembayaran sebidang Lanahfobagaiterieuutlaum pasal 1, dan pihak pertama telahmenerima keseluruhan uang tersebut. 

- 
,

Pengakuan initelah disaksikan o,.h , 
P'*l 3

1..,............

Pihak I,

( ................................ )
Para saksi :

2.

Klaten, 17 Juni 2016

pihak II

( ................................ )
Disahkan Oleh :

( ................................ )
Notaris

Uasur- unsur yang Etdapat dalam surat perjanjian i

?. Jatidiri (identitas) kedua pihak
3. Pasal-pasal tnnsaksi jua,bel

1. Tempat dan tanggal pembuatan perjanjian

I. ]anda tangan dan nama.lengkap'kedujpihak
6. Tandatangandan nama:. lanqa Hngan dan nama lengkap kedua orang saki
7. Tanda tangan dan nama tenqtab oeiabat vano rnehlengkap pejabat yang mengesahkan
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Surat Kuasa
Surat kuasa adalah surat yang berisi pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lai

untuk melakukan sesuatu. Tujuian pemberian kuasa biasa seseorang berhalangan hadir ata

tidak dapat melakukan sesuatu karena suatu hal, sehingga kegiatan ini UiasanyJbersifat resr

atau formal dan penting. Contoh : Pemberian kuasa mengambil wesel, paket, mengamt
uang di Bank, mengambilgaji.
Contoh :

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya ;
Nama i (pemberikuasa)

Tempat, tgl lahir :

Alamat

Dengan ini memberikuasa kepada :

Nama : ............ (penerima kuasa)

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

(pemberikuasa) sebesar Rp. ......,..,,..,(..................), Segala halyang timbulatas
pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya.

Penerima Kuasa PemberiKuasa

Materai Rp 6.000,-

Sistematika surat kuasa sebagai berikut:
(1). Judul surat kuasa.

(2). Idenfitas pemberi kuasa,

(3). Identitas penerima kuasa.

(4). Pelimpahan kuasa.

(5).Tempat dan tanggal pembuatan.

(6).Tanda tangan dan nama terang pemberi maupun penerima kuasa
g, ujikbmpetensiT 

!: _,,__,,
1). Bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian jual beli !

lawab: ..,.........,.....

2), Setelah Anda membaca surat perjanjian jual beli tanah di atas. Sebutkan unsur-unsur dala

surat perjanjian jual beli !

3). Buatlah akta jual mobil dengan catatan bahwa Anda sebagai orang peftama dan penju

secara kredit, ingatlah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan akta jual beli

muka !

Jawab:

4). Jelaskan pasal-pasal dalam surat perjanjian jual beli di atas !

Jawab: ..,.r........1.r..

5). Jika sudah selesai tukarkan surat perjanjian tersebut dengan teman Anda, perbaikilah !

5). Buatlah surat kuasa secara lengkap dan sistematis, untuk keperluan mengambil bantui

beasiswa!

7). Tukarkan surat kuasa Anda dengan teman lain, kemudian tunjukkan kekuranga

kekurangannya!

BAHASA TNDoNEsIA untuk sMA/MA Ketas xVc.r.y4iqZI



E. ldenggunakan imbuhan -kan dan -i
1, Fungsi imbuhan -kan dan -i

a. Berfungsi untukmengubah jenis kata sifat menjadi kata kerja bentuk perintah.
Contoh : Terangkan hal itu kepadaku!

Terangijalan ini dengan lampu neon!
b. Berfungsi untuk mengubah kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif.

Contoh : Dudukkan anak itu di sinil
Dudukisaja kursi itu!

2, Makna imbuhan -kan dan -i
a. Menyatakan makna menyebabkan jadi atau kausatif

Contoh : terangkan, tinggikan, terangi
b. Menyatakan makna melakukan pekerjaan untuk orang lain

Contoh : belikan, ambilkan, dudukkan
c. Menyatakan makna pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang (frekuentatif)

Contoh : lempari, cabuti, pukuli

d. Menyatakan makna memberi sesuatu
Contoh .: buluianak panah itu! .

e. Menyatakan makna mengambil sesuatu seperti pada bentuk dasar
Contoh : buluiayam yang baru disembelih itul

3, Uji Kompetensi 5
1). Temukan 5 kata berimbuhan -kan dan -idalam kalimat pada wacana di muka ! Sebutkan

fungsi -kan dan -i ! Apakah makna imbuhan -kan dan -i pada kata tersebut ?

Jawab:

a. il;ffi k;i il;;';;ffi;;;il; k;i; i,' ffi;' ; ; ;,'il,ai; ; ;;ii;; ;';;k;; il ;;il; -
kan dan -i !

a. Bacakan d. Terangkan
b. Basahi e. Terangi
c. Gammi

Jawab:

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c,

Kalimat yang tidak untuk mewancarai seorang
polisiadalah ....
a. Pukul berapa Bapak melaksanakan patroli

rutin?

b. Dimana Bapak mengalami tindak
kejahatan?

c. Daerah mana saja yang menjaditanggung
jawab Bapak?

d. Sudah berapa banyak penjahat yang.
berhasil Bapak tangkap?

e. Jenis kejahatan apa yang paling sering
terjadi?

Kalimat wawancara yang tepat adalah ...,
a. Gimana menurut anda situasiAmbon saat

rnr/

b. Bagaimana menurut situasitentang Ambon

saat ini?

d atau e pada jawaban yang pating benar !
c. Bagaimana Ambon saat ini menurut kamu?
d. Gimana sih situasiAmbon saat ini?

e. Bagaimana menurut Anda situasiAmbon
saat ini?

3. Pewawancara : Jadi, Bapak merokok
sudah sekitar 31 tahun.
T'idak ada keluhan karena

rokok Pak?

Narasumber : Oh, kalau keluhan banyak

sekali. Misalnya, ketika
Bapak sakit batuk-batuk,

kurang lebih empat bulan

Bapak tidak sembuh-
sembuh, Bapak meng-
hentikan dulu rokok
karena anjuran dokter.
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Pernyataan di bawah ini sesuai dengan isi

wacana, kecuali....
a. kesenangan merokok

b. keluhan-keluhan karena rokok

c. anjuran dokter kepada para perokok

d. penderitaan seorang bapak akibat merokok

e. penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh

rokok

4. Kalimat pembuka wawancara yang paling baik

dan santun adalah ..,.

a. Permisi, Bu, saya mau beftanya tentang

kejadian di sini?

b. Maa[, Bu, apa yang sesungguhnya yang ibu

lakukan sebelum kejadian itu berlangsung?

c. Maaf, Bu, saat kejadian berlangsung, Ibu

berada di mana?

d. Ticlong, Bu, jawab pertanyaan sayal

e. Bu, kalau harus jujur, apa yang terjadi di

sini?

Halyang perlu diperhatikan sebelum melakukan

wawancara, adalah sebagai berikut, kecuali""

kesepakatan waktu dengan tokoh

daftar pertanyaan

santun bahasa

membawa buah tangan

pakaian sop'an dan raPi

Kutipan wawancara berikut untuk soalnomor 6 - I
Pewawancara

Narasumber

"Berapa jumlah wisatawan yang ber-

kunjung ke kawasan wisata Baturaden,

Pak?"

"Jumlah wisatawan yang berkuniung ke

Baturaden mengalami penurunan, yakni

menjadi sekitar 560.137 orang. Jumlah

wisatawan yang menurun tersebut dapat

memberikan gambaran bahwa objekobjek

wisata di Baturaden beluq berkembang.

Selain itu, ada beberapa faktor yang

membuat wisatawan kurang tertarik untuk

berkunjung ke Kawasan Wisata Baturaden."

"Apa saja faktor yang menyebabkan

wisatawan malas untuk datang di Kawasan

Wisata Baturaden?"

"Faktor'faktor tersebut dapat dilihat dari

kondisi yang ada sekarang ini, seperti

jumlah atraksiwisata di setiap objek wisata

masih kurang. Atraksi wisata Yang

ditawarkan kepada pengunjung dari tahun

ke tahun sarna. Atraksi yang sama me-

nyebabkan pengunjung bosan mengunjungi

obiek wisata tersebut. Sebagai contoh di

telaga Sunyi, wisatawan yang datang ke

objek wisata ini hanya menikmati telaga

yang sudah tidaktemwatdan koto6 bahkan

minim sekali fasilitas yang tersedia."

Permasalahan intiyang dibahas dalam kutipat

wawancara adalah .,,.

a. Jumlah pengunjung Baturaden menurul

karena kawasan wisata Baturaden tidal

menawarkan sesuatu Yang baru

b. Keadaan kawasan wisata BatUradet

sangat memPrihatinkan

c. Jumlah pengunjung di kawasan wisatr

Baturaden setiap tahun menurun drastis

d. Narasumber mengatakan bahwa fasilita

di kawasan Baturaden perlu diperbail

secara menYeluruh

e. Objek wisata Baturaden kurang terawt

karena luasnya kawasan Baturaden yan

memerlukan dana lebih untuk merawatny

Komentar yang sesuai dengan kutipa

wawancara tersebut adalah ....

a. Instansi terkait kurang memperhatika

keberadaan kawasan wisata Baturade

sehingga terkesan tidak terurus

b. Sisi fasilitas .tidak bermasalah, teta

orientasi lebih Pada Promosi

c. Peran pekerja di kawasan wisata Baturadt

kurang dihargai sehingga tidak sepenuh hi

" melakukan Perawatan

d. Kawasan wisata Baturaden kekurangi

dana untuk melakukan perawatan seca

menyeluruh

e. Per,lu adanya perbaikan fasilitas dl

penamb.ahan atraksi baru di kawasi

wisata Baturaden

B, Rangkuman yang tepat berdasarkan wawa

cara tersebut adalah .'..

Jumlah pengunjung Baturaden sekil

500.OOO orang setiap tahunnya. Jumlah

jauh dari haraPan Pengelola kawas

wisata Baturaden

Jumlah pengunjung Baturaden menur

setiap tahunnYa. Jumlah Pengunju

menurun karena kawasan wisata Ba

raden tidak menawarkan sesuatu Ya

baru

Kawasan wisata Baturaden memi

fasilitas yang minim. Fasilitas yang mir

menyebabkan Penguniung malas un'

berekreasi di Baturaden

Atraksi yang ditawarkan prihak pengel

Baturaden dari tahun ke tahun sar

Atraksi yang sama tersebut menyebabl

pengunjung bosan berkunjung ke Be

raden

Kawasan wisata Baturaden tidak tera:

seperti dahulu. Contohnya kondisi Teli

Sunyiyang tidak bersih

7.

a.

b.

c.

d.

e.

P:

N:

e.
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Cara langsung yang dapat dipergunakan untuk

memperoleh informasidari nara sumber yaitu

a. mendengarkan radio

b. membaca surat kabar

c. melakukan wawancara

d, menonton televisi

e. membaca majalah

Daftar pernyataan dalam kegiatan wawancara

perlu disusun agar ....

a. tidakada halyang tercecer karena ingatan

pewawancara terbatas.

b. wawancara dapat berjalan lancar dan

cepat selesai

c. pihak yang diwaWancarai dengan cepat

dapat menjawab peftanyaan

d. mudah menghafal materi yag hendak

ditanyakan kepada orang yang akan

diwawancarai

e. diberikan kepada orang yang akan

diwawancarai sehingga responden itu
mengetahui bahannya

11. Daftar peftanyaan dalam kegiatan wawancara

perlu disusun agar ....

a. diberikan kepada orang yang akan

diwawancarai sehingga responden
mengetahui bahannya.

b. wawancara dapat berjalan lancar dan
. dapat selesai

c. pihak yang diwawancarai dengan cepat

dapat menjawab

d. tidak ada hal yang tercecer karena ingatan

pewawancara terbatas.

e. mudah menghafal materi yang hendak

diwawancarai

12. $ebagai pengurus OSIS, Anda ditugaskan untuk

ncarai seorang dokter. Kalimat yang

Anda gunakan adalah ....

a. Kami mohon pejelasan Pak Dokter tentang

proses penularan penyakit infl uensa.

b. Bagaimana proses penularan penyakit

influensa?

c. Coba jelaskan proses penularan penyakit

influensa !

d. Pak DoKer! Proses penularan penyakit

infl uensa itu bagaimana?

e. Mengapa penyakit influensa itu menular,

DokDok?

13. Langloh-langkah yang perlu dilakukan sebelum

pelaksanaan wawancara adalah sebagai

berikut, kecuali....
a. menentukan instansiatau nara sumber

b. menentukan tujuan wawancara

c. menyampaikan peftany.aan secara detail

d. menentukan informasiyangdibutuhkan

e. merencanakan dan menyusun pertanyaan

t4. Perhatikan surat perjanjian jual beti berikut !
Pasal I

Perpindahan Kepemilikan

1) Perjanjian jual beli,ini berlaku lima hari

setelah ditandatanganinya perjanjian ini

dan akan berakhir setelah rumah berpindah

status kepemilikannya kepada Pihak Kedua.

2) Proses perpindahan kepemilikan rumah

akan diurus oleh Pihak Kedua berikut
tanggungan yang timbuldan Pihak Peftama

hanya akan membantu kelancaran ke-

pengurusan saja.

3) Perpindahan kepemilikan hanya akan

diproses setelah semua kewajiban Pihak

Kedua dipenuhi.

Perjanjian jual beli dalam kutipan tersebut
mengemukakan ... ,

a. isi perjanjian

b. hak-hak Pihak Pertama

c. kewajiban Pihak Kedua

d. identitas Pihak I dan II
e. tanggungjawabpenyewa

L5. Perhatikn bagian penutup sunt niaga berikut!

Kami melayary.pesanan baik dalam jumlah

besar maups-n kecil dengan syarat
berlanggapafi [....]. Atas perhatian Saudara

kami uca6kan terima kasih.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat

surat niaga tersebut adalah ....

a. Dibawah inikamicantumkan harga produk

kami secara terperinci.
b. Selanjutnya, kami segera rnerealisasikan-

nya surat pesanan sesuai dengan
permintaan Bapak.

c. Dalam membuat kaus kami telah
menggunakan peralata n modern.

d. Kami menjamin bahwa produk kami

memiliki kualitas yang baik.

e. Kami juga berusaha untuk memuaskan

pelayanan dengan mengirimkan produk

yang dipesan tepat waKu.

16. Perhatian surat perjanjnn jual beli berikut !

P6rjanjian kerja sama ini dibuat dan

ditandatangani di Jakarta, pada hari Rabu,

tanggal lima bulan tujuh tahun dua ribu sebelas

oleh

nama : Hariadi Saptadji,

jabatan : DireKur Eksekutif PT Cahaya,

alamat : Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3.

Dalam hal ini bertindak atas nama PT Cahaya

sela njutnya disebut Pihak Pertama.

nama : Ir. Mathias Mahendra,
jabatan : Direktur PT Atma Putra,

alamat : Jalan Pramuka C 2 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

PTAtma Putm selanjutnya disebut Pihak Kedua.

10.



d, Mas, sini deh. Kita ngobrol yuk masalah
prestasi Mas di bidang studi?

=_9. 
Kenalin, saya siswa SMA, mau nanya

i prestasldi bidang studiyaitu loh?
24.zWaftanran Bagaimana pendapat Ibu

mengenaiacara ini?

Bagus sekali! Benar-benar
hebat!

Bersama siapa Ibu datang ke

acara ini?

Bersama anak-anak saya, itu
mereka.

Ibu Cahya

Wartawan

Ibu Cahya

Dalam wawancara diatas, wartawan bertindak
sebagai ....

a. pewawancara

b. pengaturacara

c. , artis

d. nara sumber

e. terwawancara

25. Perhatikan imbuan -kan dan -idalam kalimat
dibawah ini I

1). Tirukan ucapan Pak Amin ketika Anda
witwitficarai !

2). Wawancarai nara sumber itu dengan
sopn!

3), Ganni sayurnya Lin !
4). CaibAt! rumput di taman bunga itu I
5). Bin, tolong belikan kamus disolo !
Kalimat yang mengandung imbuhan -kan atau
-iyang mengatakan makna benefaktif, kalimat

d.

e.

Kalimat yang mengandung imbuhan -kan atau
-i menyatakan makna memberi, kalimat .....

26.

9. s)

b. 1)

d. 3)

e. 4)

J.' o
b. 1)

c. 2)

3)

4)

c. 2)

27. Kalimat nomor 25.1) mengandung imbuhan
-kan menyatakan makna .....
a. resiprok

. b. konsetif

c. benefaktif

d. frekuentatif
e. repetitif

28. Imbuhan -i pada kalimat nomor 25.3), "garam"
berfungsimembentuk kata kerja darikata ....
a. kata bilangan

b. kata benda

c. kata kerja

d. kata sifat
e. kata keterangan

29. Imbuhan -i pada kalimat nomor 25.3), "garam"
mempunyaimakna ....
a, resiprok d. konsetif

b. benefaktif e. repetitif

,-,-1. frekuentatif
/ 30. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

pewawancara adalah sebagai berikut, ksuali

u." f.uungun yang harus disediakan uhtuk
wawancara

b. kerahasiaan sumber informasi
c. kecermatan dalam pencatatan hasil

wawancara

d. dampak sosial hasil wawancara
e. kendala waktu dan tempat
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Mata Pelajaran
Tema
Kelas / Semester
Waktu

Bahasa Indonesia
Hiburan
XI / Gasal
12 Jam Pelajaran

PendidikaN karakter

Keutuhan dan persatu"n ..r,".Jltif,fif# :,{it7"::"san. oteh karena ihr datam meniasa

keutuhan nasional menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap warga negara, agar

tujuan nasional dapat terwujud. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan oleh warga negara dalam

ff,.,lXXiff*||$r:H,|'l**T:?;3[up oun*sira, baik sebasai dasar nesara maupun sebasai

pandangan hidup bangsa Indonesia

2). Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu mengantisipasi berbagai

kehendak dan tindakan yang mengarah kepada penghancuran keutuhan nasional

3). Memahami berbagai macam kebudayaan masyarakat Indonesia

4). Terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan lainnya

t
t
+
*

Menentukan tokoh dan perannya

Menentukan latar dan peran latar

Menentukan pesan dengan data yang mendukung

Menentukan isi drama dengan kehidupan sehari-hari

Materi Pokok

Dalam sebuah pementasan drama, seorang sutradara mengatur jalannya pementasan

Sejakmerencanakan, latihanlatihan, nremilih pemain dan semua kru panggung, lalu mengwasl'

Mengatur, dan mengarahkan jalannya latihan, sampai pada baik buruknya pementasan.

llnsur-unsur Drama

a. Tema, yaitu makna yang dikandung dalam sebuah pementasn atau biasa disebutsebaga

suatu ide dasar sebqh Pementasan.
Contoh : kekeluargaa n, percintaan, persa habatan.

b. Tokoh atau'pelaku, adalah pelukisan gambar yang jelas tentang seseomng yang ditampilkam

dalam sebuah drama.

c. Plot atau alur, adalah urutan kejadian yang dihubungkan dengan hukum sebab akibaft'"

Urutan alurterdiriatas 5 fase,'yakni : 1. Perkenalan, 2. Awal masalah, 3. Menuju klimak,'

4. Klimaks, 5. Penyelesaian.

d. Setting atau latar, adalah tempa! hubungan waKu, dan lingkungan sosial tempat teqdinle

sebuah peristiwa dalam drama. Latar tidak hanya merujuk kepada tempat, tetapijuga

ruang, waktu, alat-alat, benda-benda, pakaian, sistem pekerjaan, dan sistem kehidupart

yang berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa yang menjadi latar ceribanya.

e. Dialog, adalah percakapan antar"tokoh yang ada dalam sebuah pementasan. Dialog addah

unsur yang sangat penting dalam sebuah drama yang dapat berfungsi untuk (a}

. mengemuliakan persolaan secara lpngsung, (b) menjelaskan tokoh dan peran, (cl

menggerakkan plot maju, dan (d) membuka fakta.

-*:rtryr *-)
A. Menganalisis Pernentasan Drama.

l, Indikator:
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f. Konflik, adalah masalah-masalah yang timbulyang dapat menghiduikan sebuah drama

(menjadi lebih dramatis)

g. imanat, adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan pengarang yang ingin

ditanamkannya secara tidak langsung ke dalam benak para penonton'

h. Bahasa, bahasa yang digunakan dalam drama sengaja dipilih pengarang dengan titik berat

fu ngsinya sebagai sarana komunikasi.

Irti la h' isti la h da la m Dn ma

a. Prolog, yaitu kalimat pengantar atau pembuka yang diucapkan oleh narator untuk

mengawali Pementasan drama.

b. ipiloi, yaitu kalimat atau pembicaraan penutup yang diuiapkan oleh narator pada akhir

sebuah pernentasan drama.

c. Dialog, Vaitu perqakapan dua orang tokoh atau pemain atau lebih dalam pementasan

drama.

d. Monblog, yaitu percakapan seorang tokoh atau pemain dengan dirinya sendiritanpa ada

reakidiritokoh lain.

e. ffi;;;iliierintan lakuan), yaitu tulisan yang terdapat dalam kurung pada naskah

drama sebagai penunjuk laku (pimain melakukanlffing sesuai dengan apa yang ditulis di

dalam kurung)

f. Protagonis aaihn tokoh yang baik, yang dimenangkan'

g. Antagbnis adalah tokoh yang jahat, yang dikalahkan'

h. Tritagonis adalah tokoh penengah.

i. rom6oi adalah jenis dr.ama yang berisi kelucuan atau kebahagiaan'

j. Tragedi adalah jenis drama yang berisi kesedihan'

Tugas seorang sutradam Sebagai berikut: (1) Menaftir suatu cerita dan menuangkan dalam

p"r.niutun, (2)IMenentukan caiting dan cara, cara dan teknik pementasan, (3)' l4engatur

;;trae ;degun) t+1. Mengatur irama.Srmainan, (5), .Membuat trik-trik khusus jika diperlukan

aan (O; Membimbing para pemain dalam latihan'

Pemain adalah 1intrt'terpenting dalam pementasan drama' Suara dan gerak tubuh

merupakan t<etengkatan seorang pe-main sehingga seorang pemain harus menguasaiteknik

.vokal dan elastis tubuh.

Pahami naskah drama di ba*rn rr,:;:{:'

Oleh P, HariYanto

Para Pelaku : Seorang pembantu rumah tangga

Jid/;t' 
"'"^" 

'' 

- 
d;i6il;ki;r;ii tunr.-titu dan tampak bodoh, namun periang dan tekun)

L --l-

Pak Pikun : Seoran! f.rUrntu rumah tangga (umur 48 tahun, rambut sudah memutih, sok

tahu, sokkuasa dan keras kePala) 
:

IbrI : Nyonya rumah (umur 42 tahun keibuan dan bijaksana)

Tritis:seoranggadis(umurlStahun,emosional,labil)" - 

ki*n initerjadi oi s6u-uan kbuaga yang cukup terpandang. Terdapat berbagai perlengkapan

yang iazim di ka-nrar tamu s.ru.u*itu, namun ying tlrpenting ialah seperangkat meja dan kursi

tamu. pada kira-kira pukul 09.00. drama initerjadi'

Para pelaku :
iiZi,fr'"'"'." i enaf hki-laki berumur 15 tahun, bisu dan tampak bodoh, namun periang dan

tekun. la seorang pembantu rumah tangga

pak pikun : pembantu ruma[ iangga kira-kira berumur qo bhun. Rambutnya sudah memutih,

sok tahu, sok kuasa, dan keras kePala'

I5g : Nyonya iumah ini berusia kira-kira 42 tahun, keibuan dan bijaksana.Ibl,l : Nyonya rumall llll ueluslo r\rro-r\rrq r4.Errurr, ^-1::-]1:11 :':i;:;;-^ ^.'Tritis : Gadisberusia lStahun inicenderung tergesa-gesa dalam memberikan qpilaian

oeisan pnun teriangii sijiur membetsiht<an ,.T !': !':*:I!:f!:!1::!:P,,Y:Ftr"*,
;;i;;;;';;i;;i;i;;i';;;;;;;;s;, iisiidangaur vans ierdbnsar meriah' ridut terkdut
'ketila 

iusk iendadak berhenti.
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(Muncul langsung menuju, arah Jidul)'Ayo! Mana! Berikan kembali padaku! Ayo

mana!"

"Jangan berlagak pilon! Siapa lagi kalau bukan kamu yang mengambilnya? Ayo

Jidul, kamu sembunyikan di mana?"

Jidulber-ah uh semakin bingung dan takut.

Pak Pikun : "Dasar maling! Belum sampaisebulan di sini, kamu sudah kambuh lagi, ya? Dasa

nggak tahu diri! Ayo, kembalikan padaku! Mana, heh?"

Jidulmeringkuk diam.

Pak Pikun

Pak Pikun

Pak Pikun

Ibu

Pak Pikun

Ihl

Ibu

Tritis

Pak Pikun

Ihr
Pak Pikun

Ibu

Pak Pikun

Tritis

Ibu

J id u I ber-a h u h sa m b il m en ggo ya n g - g o.va n g ka n kepa la da n ta n ga n n ya.

Pak Pikun : "Mungkir, ya? Padahaljelas, Bu. Tadi saya mandi. Setelah itu, arloji saya tetingge

, di kamar mandi, Lalu dia masuk entah mengapa. Lalu tidak ada lagi arloji saya
' 8u,"

Ihr r "O, jadi arloji Pak Pikun hilang, begitu?"

PakPikun : "Bukan hilang, Bu! lelas dicurinya! Ayo, ngaku saja! Kamu ngaku saja, Jidul!"

Jidu I fu na h u h m en co ba m e nje la s ka n ketida kta h ua n n n ya,

Pak Pikun : "Masih mungkir? Minta kupukul ?"

IbrJ : "Saba6 Pak Pikunl Sabar!"

PakPikun : "Maaf, Bu. Ini biar saya urussendirj! lGmu baru fnau ngaku kalau dipukul, ya? Sir

(mau memukulsiJidull

Jidul meloncat, lari keluar dikejar oleh Pak Pikun,

(Semakin keras suaranya), " Jidul! Kamu mau kembalikan apa tidak? Mau insa

apa tidak? Apa mau kupanggilkan orang-orang sekampung untuk mencincangmu

heh? Kamu mau dipukuli seperti dulu lagi ? Ayo, mana?"

(Muncultegesa-gesa)."Eh, ada apa, Pak Pikun? Ada apa dengan si Jidul?",

"Anak ini memang tidak pantas dikasihani, Bu, Dia mencuri lagi, Bu!"

"Mencuri? (tertegun) Kamu mencuri, Jidul?"

(Sa m b i I me n ga c u n g -acu n g ka n pe n g ga da besa 6 ta nga n' k i ri teta p mencen g ken t

leher kaus si Jidul)."Mau lari lagi ke mana, heh? Kupukul kamu sekarang!"

"Sabar, Pak ! Tunggu dulu!"

"Tunggu apa lagi, Bu? Anak nggak'benar ini harus saya ajar biar kapok!' (aka

mem ukulkan penggadanya).

"Tunggu dulu! Siapa tahu, Jidul benar tidak mencuri dan Pak Pikun yang tida

benar menaruh arloji?"
"Tidak mungkin, Bu! Saya yakin anak ini pencurinya. Kamu harus mampus:! (Aka

mem u ku I ka n penggada n ya).

(melihat tangan Pak Pikun)"Eh, lihat! Arlojinya kan itu! Di pergelangan tanga

kananmu, Pak Pikun. Lihatl" (tertawa ngakak).

"0, iya! Betul! Dasar Pak pikun, ya, pikun!" (teftawa geli).

Ibu

Tritis

"Sabar dulu, Pak Pikunl Diperiksa dulu ! (mendesah sendiri). Ya ampun! Oranl

sudah tua kok masih gegabah, tidak sabaran begitu."
(Muncul membawa buku dan alat tulis)"Uh, pagi-pagi sudah mencuri, Ngganggt

orang belajar saja."
"Belum jelas, Tritis!"

"Ah, Ibu, sih suka membela si Jidul. Siapa lagi kalau bukan dia yang mengamb

arloji Pak Pikun? Apa Ibu lupa? Dia kan dulu ketahuan mencuriayam kita, ketahuar

mau dipukuliorang kampung, malah kemudian dibela ayah dan dihmpung di ruma

kita. Keenakan dia, maka kini mencuri lagi."

"Ya, memang dulu pernah mencuri. Itu karena ia kelaparan. Tetapi belum tent
sekarang di mengambilarloji Pak Pikun, Tritis."

"Kalau bukan Jidul, apa Ibu ahu aku yang mengambil arloji itu, Ibu?"
(Menemukan ide)'Ahl Mungkin saja masih ada di kamar mandi, Tritis. Atau mungki

didekattempat jemuran. Pak Pikun kan pelupa. Mari kita coba mencarinya!"

(bercama Tritis melangkah ke kiriakan kelua7 tetapikemudian terhenti)

Terdengar suam ribut Si Jidul kembali meloncat masuk dari kanan. Maunla berlari tetapi tenandun

batu. la jatuh terguling mengejutkan lbu dan Tritis. Dan sebelum sempat bangkit, Pak Pikun suda

keburu masuk pula dan menangkapnya dengan geram,

Ihr

Tritis

Ibu

,I
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Para Kuli

Mandor Bokop

Para Kuli

Mandor Burik

Do.rong

Mandor Burik

Doyong

Mandor Burik

Sobrat

Doyong

Mandor Burik

Doyong

Mandor Burik

Sobrat
Mandor Burik

Doyong

Mandor Burik

Sobrat

Mandor Burik

Sobrat
Mandor Burik

SOBMTMENCOBA

3, Uji Kompetensi 2
1). Jelaskan watak masing-masing tokoh dalam drama tersebut!

Jawab:
2). Bagaimanakah watak tokoh dlkembangkan oleh pengarang dalam drama tersebut!

Jawab:
3). Tunjukkan kata-kata yang menunjukkan karakter masing-masing tokoh dalam dran

tersebut!

Jawab: .....,.......... ..................
4). Tunjukkan kata-kata yang menunjukkan blokingl

5). Carilah naskah drama lain!

Catatlah watak atau karakter tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dengan mengisi tab

berikut.

Sobrat
Mandor Burik

Sobrat
Mandor Burik

Sobrat
Mandor Burik

Doyong

(serentak) Ngerti!
(kepada Mandor Burik) Kamujaga mereka. Aku mau tidurl (berbisik)far
malam Aku berjudi sampai pagil Mandor Burik : (teriak) Jangan berhen
sebelum kentungan bunyil Para kulimenyanyikan semboyan mereka.
(serempak)Sekali kerja, tetap kerja. Bijiemas dimana-manat, Namun, Doyor,

tampak meringis-ringis. Ia menepl ia dibentak Mandor 9urik.
(membentak) Hei! Kembali ke tempatmu! Kuli! Apa kamu tuli? Kembali k

tempatmu!
Sebentar, istirahat!
Apa? Istirahat? Enaksaja kamu, apa kamu sudah lupa perintah Mandor Bokol

heh? Jangah berhenti sebelum kentungan bunyi!

Sebentar saja, mandor!
(menendang Doyong) Enak saja sebentar-sebentarl Cepat kerja, kuli!

Sobrat melihat kelakukan kasr Mandor Burik terhadap kawan sekampungny,
Ia memburu mendekat,
Mandor, jangan ditendang-tendang begitul Dia kawanku, Mandor! (mendek
Doyong) lGmu tidak apa-apa;Yong?
Agak mulas, mana aku agak mencret. mandor sialanl
Apa kamu bilang?

Dia dengar, Brat!

Ayo, kembali kerja! Orang lain juga kerja!
Dia sakit perut, Mandor. Dia agak mencret
Alah, alasan saja! dasar pemalas!

Saya sakit perut, Mandor!

Kembali kerja, atau kulecut dengan cambuk init. (mengeluarkan ambuk di
henda k menga yu n ka n nya)

Jangan, Mandor! Biarkan saja dulu, Mandor, Apa mandor tidak pernah sal
perut?

Apa kamu bilang? (melxufi Jangan bilang begitu! Dikampungmu kamu bit

bilang apa saja, tetapidisini hin .... Initanah Bukit kemilau dan aku penjagany,

kembali ke tempatmu, kulil

Tidak mau!
(narah) itu bukan kata yang pantas, kuli kontrak. Mampus kamu! (melecul

MEIAWAN

Kita beftarung secara jantan, Mandor!

Apa kamu bilang?

Kita bertarung secara jantan, mandor!
Boleh saja ...apa maumu?
Beriaku cambuk!

Enak saja! rasakanl (melecutkan cambuk)
(befteriak) Sobrat sama Mandor berkelahi! ! ! Mandor Burik dan fubrat furkelat
Kuli-kuli berkumpul, melingkaq sambil mepyanyikan semboyan. Awalny
Mandor Burik furjaya dergan ambuknya. Namun cambuknya berhasildireb
Sobrat, Dengan atu kali ayunan dan pitingan, Mandor Burik tak berkutk, Tib

tiba terdengar sua ra tem bakan.
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C. Menutis Resensi Novel

7, Indikator

Materi Pokok

Resensiadalah suntu tulisanatau ulasan ahu timbangan mengenai nilaisebuah.buku atau

hasil karya. Tujuan menutis resensi adalah membantu pembaca dalam menentukan sikap,

p;;t, utrut Uau( ,erUu* iLr r.riliki buku tertentu. Selain itu, resensijuga sangat berguna

6ugip.ngurang uuru. ia ouput mengetahui segi-segi kelemahan buku yang disusun atau

dikarangnya. Sehingga ia dapat mengurangi kehmahan-kelemahannya dan meningkatkan

keunggulan-keu nggulan nYa.

Resensi buku biasa dimuat dalam surat-surat kabar atau majalah-majalah. Seiring dengan

pert<emuangan teknologi, dewasa ini resensiada yang ditayangkan lewattelevisiatau internet'

pada pembelaiarari'kelas X semester 2 tehh disampaikan cara membuat resensi buku

ilmiah (karya ilmiah) namun pada kesempatan ini akan dibahas resensi buku fiksi (non ilmiah)'

grk nfui mencakuf U.n rapl-f,ul antara lain novel, @rpen, skenario drama, puisi' lGli ini akan

di bahas resensi nou.i npubila kita akan membuit resensi novel, kita haius memperhatikan

hat-hal pokokyang dijadikan sasaran penilaian, antara lain :

1. Identitas buku

Dalam identitas buku ini, hal-hal yang dituliskan sama dengan buku ilmiah, yaitu judul

' buku, pengarang, p*.rrlit, i.rnpjtti5it, tahun terbit, iumlah halaman, harga bukuiika

diperlukan.

2. Tuiuan Pengarang Euku , , ,,..-- -!.
Baik buku ilmiah atau fiksi, tujuan pengarang dapat dilihat dalam pendahuluan atau kata

pengantar buku.

3. Tuiuan Resensator

Resensator adalah penulis resensi. Penulis resensi harus mempertimbangkan kualitas

p.rou.a, ting[at'Ounaioir,un, kedalaman pembahasan masalah, dan tempat

mempublikasikan resensi tersebut.

4. Keunggulan dan Kelemahan Buku

untuk menilai keunggulan dan kelemahan buku resensator harus mengupas hal-hal

berkaitan dengan uniur-rntur buku. Unsur karya sastra ada dua macam' yaitu unsur

intrinsik dan unsu, etsitintit . Untrt Intrinsik meliputi tema, alur, penokohan, sudut pandang

dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik meliputi biografi pengarang, agama, keadaan,sosial,

.f,.ril*idan politik. i"fuin hat-hal tersebut peitu dinilaijuga perwajahan buku' kertas'

ilustrasi atau gambar-gambar dan penggunaan ejaan'

*
}
.,.
+

HenyeoufKdll LuJuol I I lIEl lu'IJ *sr rr

U'aoif"t f,rri hal--halyarg diperfutikan dalam nrenulis resensi

Uenu'tis resensi sederhana sebx-rah novel

ffiilil rNDoNEsrA Uniuk sMA/MA Kelas XI/Gasal/A-07
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5. Simpulan Resensi

Biasanya bagian simpulan resensi'berupa hinrbauan atau ajakan agar pembaca memiliki
atau membaca buku yang diresensi. Kata-kata yang sering digunlkan resensator pada
bagian ini "buku ini wajib di baca, perlu dimilik'r, saigat blrguna, sangat bermanfaa!
alangkah sayangnya kalau tidak membaca atau memiliki buku tertentu,i
Jadi, seorang penulis resensi fiksi harus memiliki pengetahuan teori sastra khususnya

mengenai unsur-unsur fiksi di atas,
Seorang resensi minimal mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Tema

Apakah tema tersebut menarik, sesuaidengan keadaan sekarang, sesuaidengan situasinya?
2. Alur

Bagaimana jalinan peristiwanya? Apakah pengarang merangkai dengan baik, menggunakdn
alur mundur atau maju?

3. Penokohan

Apakah penetapan tokoh-tokohnya sudah sesuai dengan cerita, dengan penvatakan atau
dengan situasinya ?

4. Sudut Pandang

Bagaimana kedudukan pengarang dalam novel tersebut ? Apakah pengarang konsekuen
dari awal hingga akhir ?

5, Gaya Bahasa

Apakah pemakaian majas-majas dan penggunaan ejaan sudah benar ?
Contoh resensi:

Resensi Novel "SANG PEMIMPIN,'
: Sang Pemimpin
: Andrea Hirata
: Bentang
: Cetakan keduapuluh lima, Oktober 2009
: Novel
: X+292hlm

Judul
Penulis

Penerbit

Cetakan

Kategori

Tetul

. Andrea Hirata, lahir di Belitong. Andrea pedulikannya. Mereka mempunyai semangat
berpendidikan ekonomidari Universitas In- yang membara, semangat yang tidak bisa
donesia. Ia mendapat beasiswa Uni Eropa diredam oleh apapun untuk meraih mimpi-
untukstudi masterof sciencedi Universite' mimpi mereka. dang pemimpin itu adalah Ikal,
de Paris, Sorbonne, Prancis dan Sheffield Arai.dan Jimbron. aagi meieka mimpi adalah
Hallam University, United Kingdom. Tesis energibagikehidupan mereka masa kiniuntuk
Andrea di bidang ekonomi telekomunikasi melangkah menuju masa depan yang mereka
mendapat pengharqaan dari kedua univer- cita-citakan. ;

sitas tersebut dan ia lulus cum laude.Tesis Arai sebenarnya masih memiliki hubungan
itutelahdiadaptasikedalambahasalndo- darah dengan Ikal. Dia sejak kecil sudah
nesia dan merupakan buku teori ekonomi menjadiyatim piatu. Karena Araitidak memiliki
telekomunikasi pertama yang ditulis oieh saudara lagi, maka dia diasuh oleh orang tua
orang Indonesia. Buku itu telah terdaftar Ikal. Bagi Ikal, Arai adalah saudara sekaligus
sebagai referensi ilmiah. Meskipun studi sahabat terbaiknya. Jimbron, dia adalah sosok
mayornya ekonomi, ia amat menggemari yang rapuh. Dia berbicari dengan gagap
sains-Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, dan semenjak ayahnya meninggal dunia. Jimbron
tentu saja Sastra. sangat terobsesi dengan-kuda, karena di

Sang Pemimpin adalah novel yang Belitong saat itu belumlda kuda. Anda akan
menceritakan perjuangan tiga anak Belitong terhibur dengan tingkah Jimbron,
yang tinggal di sebuah kampung Melayu. Setelah lulus SMP, mereka pergimerantau
Mereka berjuang untuk meraih mimpi- ke Magai untuk melanjutkan sit<otatr. Saat itu
mimpi mereka. Meskipun mereka hidup di PN Tlmah Bglitong sLdang dalam keadaan
tengah kemiskinan, mereka tidak mem- terancam kolaps, sehingga dieelitong terjadi



Aturan Pen ulisan Daftar Pustaka
Dalam menulis daftar pustaka dalam sebuah buku ada kaidah atau aturan yang haru

diperhatikan. Aturan penulisan daftar pustaka secara umum yaitu :

a. Nama pengarang ditulis dengan mendahulukan nama akhir (dibalik). Nama akhir (keluarga

ditulis lebih dahulu dipisahkan dengan tanda koma dari nama peftama yang ditulis, tahu
. penerbitan, judul buku, kota penerbit, nama penerbit.

b. Dalam penulisannya, setiap unbur diikuti oleh tanda baca titi( kecuali antara tempat terbi
dan nama penerbit digunakan tanda titik dua (:).

c. Penulisan judul buku dicetak miring atau digaris bawah. Setiap huruf awal kata dalam judr
diketik dengan huruf kapital, kecuali kata depan dan konjungsi.

d. Penulisan seluruh isi daftar pustaka disusun secara urut berdasarkan abjad.
Contoh : Daftar Pustaka
Alwi, Hasan. 1999. Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakafta : Balai Pustaka.

3, lljiKompetensi4
1. Jelaskan pengertian daftar pustaka !

lawab :........,........,

2. Apakah fungsi daftar pustaka ?

lawab:
3. Berilah contoh daftar pustaka !

Jawab:

E. Imbuhan me-kan dan me-i

7, Fungsiimbuhan me-kan
Befungsi membentuk kata kerja transitif
Contoh : Dia membukakan pintu untuk adiknya yang ba;u datang

2, Makna imbuhan me-kan
a. Menyatakan makna membuat jadi(kausatif)

Contoh : meninggikan,menjatuhkan,melebarkan
b. Menyatakan makna melakukan tindakan untuk orang lain (benefaKif)

Contoh : membukakan, membelikan, menjualkan
c. Menyatakan makna menuju ke ....

Contoh : mendaratkan, menepikan

d. Menyatakan makna menganggap sebagai

Contoh : mendewasakan, menganaKirikan

3, Fungsi imbuhan me-i
Beffungsi membentuk kata kerja transitif
Contoh : jangan sering memarahiitu

4, Makna imbuhan me-i
a. Menyatakan makna tnenyebabkan jadi atau kausatif

' Contoh : mengotori, membasahi, memanasi

b. Menyatakan pakna bahwa suatu tindakan dilakukan secara berulang-ulang
Contoh : melempari, mencabuti, memiliki

c. Menyatakan makna memberi seperti yang disebutkan pada bentuk dasarnya
Contoh : menggulai, menggarami, menyampuli

d. Menyatakan makna mengambil seperti yang terdapat pada bentuk dasarnya
Contoh : ia membuluiayam yang baru disembelih kakek

5. Uji Kompetensi 5
1). Temukan 5 kata berimbuhan me-kan atau me-idalam kalimat pada wacana di muka !

Sebutkan fungsi me-kan dan me-i !Apakah makna imbuhan me-kan dan me-i pada kati

tersebut !

gaHasA iNto-NEsrA unt,t sNn/Mn r.trr xVGu;AE[



c.

d. rrrrr'rrrrrrirrrrrr'

e.

2). Buagah kalimat menggunakan kata di bawah ini, kemudian sbutkan makna imbuhan

me-kan dan me-i !

a. Membelikan c. Mendewasakan

b. Melebarkan d. Mengotori

.lawab:

e. Menggarami

a.

b.

A. Berilah tand1 silang pada huruf a, b; c, d atau e pada iawaban yang paling benar !

Kutrpan drama berikut untuk soal nomor I - 3 d. Kemeja, celana panjang, sepatu berhak

iu tinggi

sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti .'--i- ei.,- Keiaya' perhiasan' rambut disanggul

kehilangan sesuatu. Apaloh iniadalah frtrfun!il, 4: Eita dinmaL; buku inilebih mirip buku xjarah

hanya mimpi bagi seorang anak untur uertlill \-' r,yg dikemas dalam bentuk yang kocak'

bapaknya? semenjak suaniiku memutusran uiiul Y::!?:'i:! 
menoo.glitikditambah peneataman

pergimerantau, tinggallah aku dan anakku #;;: y?y:fikun sendiripengalaman' Jadilah buku

bririru uerjanjiurun Jituns dip.tgnrjr.g frran ':l::tir#:tr:f;5:f;rtr:i::;:;;: 
t"r

ffi*u' ::.rf.?:il#fftJflr"'merupakan 
baeian ""

Bu, sudah delapan purnama kita menunggu b. keunggulan buku

c.

d.

e.

kedatangan bapak, akankah ini cuma sekadar c. pembuloan buku
penantian, Bu? d. penutup buku

: lrjn,lLy#,:(Ac,I:HI 
"penantian" e. iatar belakang buku

Cat fambUt crlsr q\rcrrsrr ""

ortritrpoart I ht@.//teerbtrktn.btqwt.com 
I kutipan resensi berikut aengan 

I1. Dialos tokoh ibu diucapkan densan .... s' 
35El||:' I

i. Hff:,13:,|illl['#il'L,,n *13i'*oe" 
supemeva-terdapat dabm]

c. resasbercampurmarah trt{3f:r:f:E#ffitr#if,:;fr##2
d. Takut dan minta belas kasih

e. sabardan penuh kepasrahan E1ffi##i#::tri5";trX;Y;H:::,2. Dialog tokoh Anak diucapkan dengan .... 
monOaca, ti6n Fig aigu'nuir'teryobng sutit

il Hfi I fffif untukaipiiiiiiir"ru udak tazim1su-nakan

c. tesar 
.l z,iar aa,an a,arr ia,zah,,r il:{,rf::E:trfl:;q#:-,!::;:{;ffi:;y,!;:,3. Kostum yang tepat digunakan oleh tokoh Ibu r:'y:"::''"'rv^uL4"E "q"'s \

saat memerinkan drama tersebut ada.ilt';r$rr'f:,:r',"ff#{#l{;r;:r'{flfrff:h
a. Pakaian kerja rapi dan meneenakan ;;;;*;;i;;;;;,irtr;i;;kab-tEtiasins

b. ffi'*:::i:ffH,irek, rambutvans diikat *i:^:,';;;-t'tisiiui vang ti&k taziit

d.ngun tali karet cltgunaKan'

c. Kau, celana panjang, sepatu, rambutdiberi Kekurangah isi buku dalam kutipan iesensidi

--r ---L..$ atas adalah ....

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Kelas XI/GasaUA-07

UJI KOMPETENSI PEI.AJARAN 3



penyajian cerita beftumpuk dan banyak

istilah sains yang digunakan
jalan cerita mengganggu keasyikan para

pembaca karena temannya absud

penjelasan kata-kata asing tidak terdapat
dalam noveltersebut
isi'novel tersebut sulit dipahami karena

disajikin secara berbel it-belit

cerita yang ditampilkan kurang menark
karena banyak istilah::1\

6./ istilah drama, pemercn penentang segala

tindalctanduk disebut .. ..

a.. tokoh utama d, antagonis

b. protagonis e. penjahat

c. figuran

7, Lintang menjadi penengah yang mampu

menetralisir konflik antara Bardi dan Lukman.

. Jika kalimat itu diperluas menjadidrama, maka
t ' Lintang menjadi tokoh yang berkedudukan

Sebagai....

a. pigunn

b. tokoh idola

c. protagonis

8. Sullt sekalimenemukan kekurangan pada buku

ini. Semua unsur yang seharusnnya dimiliki

karya sastra fiksiterpenuhioleh buku ini. Bagi

. siswayang tidaksenang membaca karya sastra

memang buku initidak menarik sebab novel ini

serius dan tidak menarik, Unsur dominan dalam

penggalan resensi di atas adalah .....

a. novel tersebut tidak bersifirt menghibur

b. kelemahan

c. kelebihan

d. kelemahan dan kelebihan

e. noveltersebuttidak menarik bagi remaja

9. Pernyataan yang tidak berkaitan dengan

masalah penyusunan resensi novelatau roman

a. 
" 

Oimuat Oi surat kabar atau majalah

b. sang penulis dijulukiseorang resensator

c. mencantumkan judul buku, pengarang,

penerbit, halaman

d berisikanngan-karangan yang dibuat para

ilmuwan

e. uraian mengenai segala kelemahan dan

keunggulan buku

10. Badrun : Sudahlah! Kita tidak perlu me-

nambah keruwetan"dengan
melakukan tindakan-tindakan
konyol dan tak berguna

Salman : Kamu pikiraku melakukan Undakan

konyol? Huh! Darisudutmana kau

menilaiku dengan cara murahan

sepertiitu!

Badrun : Sama sekaliaku tidak bermaksr

untuk menuduhmu seperti itu. Ta

kalau kamu merasa tersinggun

silahkansaja. Itu artinya kan

telah mengakui sendiri tanpa al

harus beftanya langsung.

Salman : Kau memang tak tahu diri, Badrr

Badrun : Terserah penilaianmu. Yang jeli

aku sama sekalitidak bermaksr

untuk menyinggung perasaanm

Berdasarkan kutipan nagkah tersebut, Salmi

memiliki karakter ....

a. mudah putus asa

b. konflik

c. keras kepala

d. rendah hati

e. mudah tersinggung

Pernyataan yang tidak benaradalah ....

a. Naskah drama dibentukoleh paragmf der

paragraf.

b. Dalam drama terkandung nilai ektrins
dan intrinsik

c. Sl(enario drama berfungsisebagai penjel,

bagi pembaca mengenai penyajian ceril

d. Rangkaian cerita drama dimulai dengi

pengenalan sampai dengan penyelesaia

e. Dalam drama dialog antar tokoh diselin

oleh petunjuk lain.

Resensiadalah .....

Cerita rekaan suatu bahan bacaan

Tulisan sastra

Tulisan non sastra yang ditulis ok

seseoran9

d. Pertimbangan atau ulasan ierhadap bul

(apapunjenis bukunya)

_.2---te,. Pemeriksaan terhadap buku non sastra

1' 13. lLangkah-langkah yang dapat ditempuh dala
\ 
--lmembaca resensi novel, kecuali.,..

a. menyimpulkanresensi

b. membaca identitas buku

c. mencermatikepengarangan

d. mengidentifikasi ringkasan

e. . mencaritahu kehidupan tokoh-tokohnyt

14. Hal-hal di bawah ini yang berkaitan dengi

resensi, kecuali .,,..

a. membantu pembaca dalam menentuk

sebuah buku perlq digunakan atau tidal

b. ditulis oleh resensator

c. dimuat di surat kabar atau majalah

d. memuat keunggulan dan kelemahan bu

yang fliresensi
e. memuat latar belakang pengarangnya

a.

b.

c.

d.

e.

d. antagonis

e. tritagonis

i11
\l

a.

b.

c.

BAIIASA II{DONESIA Untuk SMA/MA Kelas xVcasal/A-q7 
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tr5. f,b/d Mariana Katbpoyang berjudulRaumanen

dikategorikan sebagai bacaan populer. Plot

ceritanya sederhana saja. Manen bertemu

Monang. Mereka saling mencinta, terjadilah

kehamilan pada diri manen akibat percintaan

ihr. Klimak terjadi pada waktu Monang ternyata

tak berani menikahi Manen lantaran orang

Uanya sudah menjodohkan dengan gadis lain.

Penyelesaiannya adalah Manen bunuh diri.

Unsur intrinsikyang terdapat pada penggalan

resensi di atas adalah .....

a. perwatakan dan latar

b. sudut pandang dan Plot

c. sudutPandangdanlatar
d. gayadan Penokohan

:> e. plot dan Perwatakan
15. \Novel Salah Asuhan dikarang oleh Abdul Muis,

putra Minangkabau Yang berke-

cimpung dalam dunia politik dan juga seorang

wartawan.Banyak karya sastra yang ditulis-

nyb,antara lain Pertemuan .bdoh (1953),

Suropati ( 1950); Robert Anak Suropati( 1953),

dan Tom Sawyer Anak Amerika, Sebatang Kara,

Don Kisot.

Unsuryang dominan dari penggalan resensidi

atas adalah .....

a. kepengarangan

b. identitas buku

c. sinopsis cerita

d. kebahasaan pengarang

e. keunggulan dan kelemahan pengarang

drama didahului prolog dan diakhiri

Prolog adalah ....

a. kata-kata setelah drama selesai

dipertunjukkan

b. kata-kata sebelum drama dipertunjukkan

agar penonton mengetahui isi drama

c. kata-kata yang diucapkan seorang pemain

d. kata-kata yang berisi instruksi untuk para

Pemain

e. kata-kata ketika drama berlangsung

Dari penggalan drama di atas tergambar watak

Edi, yaitu ....

a. cerewet

b. keras kepala

c. teguh

d. percaya diri

e. taat
19. Asdiarti

Yanti

Asdiafti

Yanti

Asdiarti

Yanti

Asdiarti

Yanti

Asdiafti

Yanti

Asdiarti

Kenapa?

Sangat ruwet!

Kau dipaksa kawin oleh orang

tuamu?

Antara lain itu. Tapri banyakhal lagi

soalnya,

Apa?

Ah, sudahlah, SebaiknYa kau tak

usah memaksaku mengata-
kannya, Sulit, terlalu sulit.

Yah, aku tahu kau kerasan di

rumah

(memandang)

Itu persoalan yang banYak kita

rasakan bersama.

Kau juga mengalamisePerti itu.

Memang, Cuma persoahnku tidak

seberat persoalanmu.

Marni

Edi

Marni

Edi

Marni

Edi

Marni

Mau apa lagikau !

Mau pergi !

Tunggu ibu, bandel !

Mengerti tunggu ! (melotot)

Tidak peduli. Aku mau Pergi.

Dasar anak bandel

Jangan banyak bicara. Jangan

cerewet. Kalian yang bandel. APa

perlunya kalian larang aku Pergi.

Kami bukan melarang. TaPi begitu

Bagian dialog yang mendukung watak tokoh 
I

(Yanti) yang terletak karena masalah adalah 
l

a. ferntu sutit

b. (memandang)

c. Kau juga mengalami sePerti itu?

d. Sangatruwet!' e. Ah, sudahlah

20. Walaupun membangun konflik'konflik yang

frma namun adanya ketidakesuaian antara

konflik stu dengan yang lain masih teilihat di

sana sini. Terutama, ketika teriadi
pencampuran antara konflik keluarga dan

pencintaan yang sama sekali berNa, *lain
itu, alur campum n 7ary dlTumlan buku N irya
mengharuskan kib untuk melompat dari mits
lalu, ke naa kini dan fialilap EruHnenens,

, Sehingga membuat buku ini terkesan

mebmpa t- lom pat ta ip a rah ya ng ielas,
Unsur yang terdapat dalam kutipan resensi

tersebut adalah ....

a. latar belakang buku

b. latar belalong Pengarang ^i
c. ikhtisar buku Y

d. kelebihan bqku

e. kekuranganHrku r'
Kutipan drama brkut untuk nonbr 21 - 23

Pagi itu .... sebelum Yulia berangkat ke kamglsr,

diimenemui kakeknya yang sedang duduk di rua'n$

tannr sambil membaca koran.

Pesan ibu.

(Mansur Samin, Warna dan Kasih Sayang, PN

Balai Pustaka, Jakarta 1982),



lGl€k :

Yulh l

lGlek

Yulia : Kek..., gimana kabar Kakek hari ini?

Baik kan? lGkek hari inikelihatan sqger
bangA, pasti .... Kakek lagisenengya?
(sambil berjalan mendekati kakel?1

Cucu kesalangan kakek yang satu ini,

kalau udah ngerayu pasti ada maunya,
ya kan?

Kakek kok gitu sih, nggaksukakalau
Yulia nemeni Kakek di sini, ya sudah

.... kalo grtuYulia pergi aja. (sambil

furpling akan meninggakan kakek)
(Kakek meletakkan koran sambil menarik tangan

Wta)
lGlck : E .... e .... e .... e, kok ngambek git0

Iya-iya kakek ngaku salah. Baiklah,

untuk menebu's kesalahan kakek kamu

boleh minta apa aja asalkan kakek bisa

memenuhinya.

Yulia z flener, Kek? (dengan nada terkejut
sambilmenatap kakeKl

. Kebetulan dong, Kelq Sabtu besok kan

Yulia ulang tahun. Gimanal'alau pesta

ulang tahun Yulia dirayain Nantiyang

kita undang hanya keluarga dekat
sama staf kantor aja. Gimana, Kek?

(a m bi I mem ega n g ta nga n la kek)

lGlck : Boleh-boleh (sambil mengangguk-
angguRT

Diah yang kebetulan mendengar pembicaraan

mereka langsung keluar dari karnar menuju ruang

tamu dengan wajah cemberut tanda tak setuju.

Tidak bisa Di rumah initidakakan pesta

apapun! Terutama ulang tahunmu,
Yulial (mmbil menunjuk Yuhiz)

lGkek! Cucu kakek kan bulon Yulia a/4
Kakekyang adil furE.Jangan pilih losih
(dengan nada membenta k)

Diah! Berperilakulah sopan sedikit pada

orang tua, membentak-bentak, apa itu

yang diajarkan orang tuamu? (ambil
bediridengan nada agak tinggf
Tapi, Kek....
Ah, sudahlah, kakek capekmendengar-

kanmu!

21.'Tokoh Diah memiliki watak pemarah. Watak
pemarah Diah ditunjukkqn dengan ....

a. suka membantu ma'salah Yulia

b. memecahkan masalah dengan santai

c. suka bersikap mania kepada kakek
. d. dialog yang diucapkan dengan nada

membentak

e. selalu mengalah kepada Yulia

22. Dialog tokoh Yulia diucapkan dengan ....

a. keragu-raguan

b. ketakutan '

c. kekhawatiran

d. penuh kesabaran

e. penuh manja

23. Kostum yang tepat digunakan tokoh Yulia saat
memerankan drama tersebut adalah ....
a. rok mini, sandaljepit, kaus oblong
b, rok mini, sandal hak tinggi, kebaya

c. celana olahraga, sepatu olahraga, kaus

oblong

d, celana panjang,

sepatu

e, celana panjang,

singlet

Cermatilah kutipan resensiberikut dengan 
'

kemeja lengan pendek,

sepatu olahraga, kaus

seksama !
-24,

v Judulbuku

ImpianCinderclla

Pengarang

Penerbit

Tahun Terbit
Tempat Terbit
Tebal

Three Days Cinderella

(Cinderella Tiga Hari)

Agnes Jessica

Gramedia Pustaka Utama

2005

Jakafta

242 halaman

Unsur yang terdapat dalam kutipan resensi

tersebut adalah ....

a. juduldan identitas buku

b. kepengarangan,judul

c, identitas buku, kepengarangan

d. latar belakang buku

e. latar belakang pengarang

25. "Bercerita tentang seorang gadis desa yang

sederhana bernama Andini yang secara tidak
xngaja dipertemukan kembali dengan sudam
kem fu myE Diannq sara ng gadis metoplibn
png modis, setelah terpiah selama 27 tahun.

Kduanya kem udan membuat suatu prjanjian
rahasia, kalau Dianne akan membayarAndini
aal ma u menempti psisinya untuk semenbn
hingga Diane menemukan ayah darianaknya."
Unsur yang terdapat dalam kutipan resensi

tersebut adalah ....

a. latar belakang buku

b. latar belakang pengarang

c. ikhtisar buku

d. kelebihan buku

e. kekurangan buku

25. Gorys Keraf. Komposisi. Ende: 19ti0. Nusa

Indah.

Penulisan daftar pustaka yang benaradalah ....

a. Keraf, Gorys. 1980. Komposisi. Ende: Nusa

Indah.

b. Keraf, Gorys. Kompsisi.l980. Ende: Nusa

Indah.

c. Kerafl Gorys. L980. Komrybi, Nusalndah.

Ende.

Dlah

Kdkek
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Mata Pelajaran :

Tema :

Kelas / Semester :

Waktu :

2. Materi Pokok

Bagi guru dan sekolah, kelulusan anak didik adalah
kemenangan.

.Kelulusan seratus persen akan meningkatkan
kgpercayaan masyarakat sehingga mau menyekolahkan

?nak ke sekolah itu. Namun haruskah ujian nasional

dipandang laksana perang besar Bhar:atayuda hingga

berdusta dan memaklumkan dusta demi memperoleh
kemenangan?

menebar isu hingga sampai ke

telinga Durna bahwa Aswatama,

sang putra terkasih, telah mati.

Antara percaya dan tidak, jiwa

Duma guncang. Unhrk mencari ke
benaran, dia menemui Yudistira

yang dikenal berdarah putih
karena kejujurannya. Yudistira

berdusta separuh hati dengan

rnengEtakan, "Ya, Hestitama mati!"

Bahasa Indonesia
Kepahlawanan
XI / Gasal
12 Jam Pelajaran Wc

Pendidikan karakter
BudaYa Potitik '

Budaya politikyang berlaku di Indonesia seyogyanya sesuaidengan etika politik Demokrasi

Pancasila. Kita bisa mengetahui budaya politik di Indonesia yang sesuai dengan etika Demokrasi

Pancasila dengan mengamati ciri-ciri antara lain :

1); Menganut filsafat Pancasila

2). Sistem politik: Demokrasi Pancasila

3). Sistem ekonomi : ekonomi kerakyatan dan konservasi

4). Sistem budaya : kekeluargaan dan musyawarah

5). Sistem pers : kebebasan bertanggung jawab

€yn@
A. Mejetaskan Hasil Membaca Artikel

ailiHl'l
Menyampaikan ur-aian iSi artikel dengan kal i rnat ya ng efu Kif
Memberi tangga pan atas a rti kel ya ng telah di baca

Menawil Harga lteiuiuran
0len $[ilDlt{0 iluHlila

71

alam Bharatayuda,

kisah kemenangan

Yudistira atau resi

Durna dapat dijadikan
bahan permenungan.

Senapati Kurawa, Resi

Durna, yang sakti man-

draguna, hanya dapat
dikalahkan bila jiwanya

guncang. Pandawa pun

Telingga tua Durna me

dengar kata "Hestitama" sebag

"Aswatama". Strategi itu mujare

Durna terguncang dan bi
dikalahkan.

Yudistiia berkilah, tidi
berdusta karena tak perni

menyatakan Aswatama ma

Namun suara hatinya ten
mampu inenjadi mahkami
teftinggi untuk mengadili tindak

itu dusta atau dapat dimaklu

demikemenangan.

Semestinya guru berhi
putih. Meski dalam perkembang

zaman kemuliaan guru diredul

sebdgaisekadar profesi, kih tet
menaruh harapan besar pa

mereka untuk membudayakan

fndikator:

"8" 
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uirras bargsa sehingga

kehirlupan menjadi lebih

baik. Sungguh, sangat

ironis bila guru dan

sekolah berdusta agar

anak didik lulus dari
penjara dingin ujian
nasional,

Guru takut Pada
kepala sekolah, kePala

sekolah takut pada kePala

dinas, kepala dinas takut

pada kepala daerah, dan

seterusnya, tak bisa di-
jadikan dalih membuat "

skenario dusta. SegenaP

kompqnen semestinYa

kembali ke tujuan mulia

pendidikan : mem-

budayakan manusia.
Namun istilah di masya-

rakat sudah jungkir balik,

mendistorsi makna bu-

daya, misalnya mencotek

membudaya, korupsi

membudaya! Sia-sia.

Sebuah film doku-

menter tentang contek

massal pada ujian

.nasional 2011 Patut
ditonton. Muhammad

Abrary Pulungan, siswa

SDN 06 Pesanggrahan

Jakarta Selatan, mem-

bongkar kasus contek

massal yang diskenario

guru dan sekolah. Ada

ungkapan Abrary yang

menyentuh sanubari,

"Bunda, saya tidak mau

ada siswa bodoh daPat

nilai bagus, Nanti Indone-

sia bisa roboh!"

Indonesia bisa ro-

boh, ambruk, gara-gara

ujian nasional tak lebih

dari ajang bermain

keberuntungan. Kelulus.

an pendidilon ditentukan

oleh nilai ujian nasional,

sedangkan nilai itu di-

peroleh siswa dengan

laku keberuntungan. Dan, nilai

atau indeks prestasi di negeri ini

masih dianggap indikator kualitas

keluaran lembaga pendidikan,

Maka, jangan heran bila ada iklan

yang dibintangi orang sukses,

kaya, tanpa malu-malu mengaku

meraih kesuksesan atau kekaYaan

bukan lantaran kePintaran,
melainkan keberuntunganl

Budaya Jawa juga memosisi-

kan keberuntungan, kabegjan,

sebagai tak jauh berbeda dari

nasib atau bahkan takdir. Sering

disampaikan panatacara dengan

ungkapan liris t Tri Prakara kang

tak kena pinurba dening Pang-
wasaning manungsa. KaPisan,

tekaning kabegjan, KaPindho,

temuning jodho. Katri, tibaning

pati. Keberuntungan, jodoh, dan

kematian kuasa Tuhan, bukan

upaya manusia. Karena itu, orang

Jawa sering distigmatisasi sebagai

penganut fatalisme atau deter-

minisme, Lebih-lebih hadir

ungkapan lain, misalnYa, nima ing

pandum dan adenna nglakoni.

Padahal, blcam tenEng begia,

Ranggawa rsita mewanti-wanti

begia-bqiane wong kang lali isih

begja kang eling lawan wasPada.

Bila dikontektualisasikan, guru

dan sekolah lupa bahwa bisa saja

menuai keberuntungan daPat

meluluskan anak didik seratus

persen dengan berdusta. Mereka

beruntung asal tidak konangan.

Namun itu bukan keberuntungan

, sejati. Keberuntungan sejati hanya

digapai orang yang eling lan

waspada.

Guru yang eling lan wasPada

tak akan membuat skenario

meluluskan anak didik, sePerti

dFlam film Temani Aku Bunda,

Guru akan senantiasa eling:tugas

utama membudaYakan Pan
mendewasalon anak didik terus-

menerus, menempa kejujuran ;

tanggung jawab, kerja keras, dan

tidak menyediakan ruang untuk

menerabas. Waspada dalam

budaya Jawa bukan sekadar hati-

hati agar tidak konangan.
Waspada lebih dimaknai sebagai

langkah preventif dan antisipatif

dengan membaca tanda-tanda

zaman. Guru yang waspada daPat

merrcermati fenomena bahwa bila

anak didik lulus dengan me-

nga ndalka n keberuntungan hasil

skena rio bareng-bareng, Indone-

sia akan ambruk.

Betapa tirlak! Seseorang bisa

jadi pemimpin karena beruntung

berbapak orang besar, Padahal

retorikanya jeblok. Bahkan sangat

mungkin seseorang bisa terPilih

karena pemilih linglung. Negeri

penuh orang linglung, abai nilai

budaya kerjakeras dan kemuliaan

nurani, yang Penting beruntu;tg.

Pendidikan menjadi sia-sia.

Pendidikan dan kejujuran

adalah satu kesatuan. Nilai(Dt7i)

yang diperoleh secara tidak jujur

akan sia-sia. Ketika berguru Pada

Rama Parasu, Karna mengaku

Brahmana. Suatu hari, sang guru

bermanja-ria tertidur di pangkuan

Karna. Tiba-tiba ada binatang

ganas menggigit Paha Karna

sampai berdarah-darah. Karna

menahan sakit luar biasa demi

kenyamanan sang guru. Lalu,

sang guru terbangun dan

mendapaU kenyataan lGnn fulcan

Brahmana, melainkan ksatria.

Sebab, hanya ksatria Yang daPat

menahan rapa sakit luar biasa.

Sang guru marah lantaran mefttsa

ditipu, lalu berkata, "Ilmumu sia-

sia saat engkau membutuhkan'

nya!"

Nah, bagaimana bila sekolah,

guru, dan murid bgrsekutu untuk

menipu, bersekutu untuk ber-

dusta? (51) 
.

- Sendang MulYana, dosen

lJniversitas Negeri Semarang

(Unnes)

.'

Sumber : Suarb Merdeka,'17 APrll2013
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3, Uii KomPetensi 7

l.Persoalanapayangdiungkapkandalamaftikeldiatas?
Jawab : .............'......"""""""

2. Apakah seorang guru harus selalu bersikap jujur ?

Jawab: i""""""""'
3. Bagaimana budaya Jawa memosisikan keberuntungan atau kabegjan ?

4, Bagaimana Kabegjan menurut Rangga Warsita ?

Jawab',.,,..,..,i "':r " "' r'r " "' r' "'i' r'

5.Temukanpokok.pokokinformasiartikelyangtelahAndabaca!
a

6. Berilah tanggapan Anda terhadap aftikel yang telah Anda baca di atas !

Jawabt

B. Memerankan Drama

Dalam karya sastra drama orang dapat mengenaljalan cerita, ciri, watak pelaku dengfft

cara membaca, memerankan drama tersebut'

riffii5 ffig'p;rl;o'perhatikan dalam naskah drama : (1)' Menentukan tokoh dan

-il. -lan ^-^lamimilz /'4\

dil::iif 
"Ii.ffi 

;;iffi;.'.il1n",llrr1[y:1.'^::m.IT[o3:ff l1iilfl] jg
ffiJffiA'i.#3l,;6*rn.it, (5). Mlnentukaniataratausettins, (6). Menentukanaman*

ffi;ffi;;;,ir;: iltffi;;iGa;rtistik seperti dekorasi,.tara busana, dan tata rias.

-.^r-^- ---r-^L J-r*a. /'l\ Danarraanen ml
'dffi ffi }'d il;;ffi k;; ;il; ;;"- ka n naska h d 

911,: 
( 
1l f :s ::!31 TllH;

t.#il;',,i#y,r., [L.u. tempo, dan tekanin nada, (2). Gerak, semua gerakan anggota

budun,(3).Airmuka(mimik),pernyataansuasanahatiatauperasaan.
Untuk memahami iuatu'drama dapat dilakukan dengan melihat pementasan atau

membaca naskah drama.
gerdasarkanrsi ciitadrama dibagi atas tiga yaitu : (a) Tragedi (duka cerita); jenis dranr

melukiskan tokoh O.ngi'n p;nuh kefralangu-n 
jtuu t<eieOinan, (b), Kgm.edi (suka.cerita);

melukiskan kehidupan tokoh yang memnriat penonton tertalva, (c)' Melodrama (tragetr

U.GJUI aruru *.trt ist<an toftoniidak hanya kesedihan tetapi jugg kegembiraan' 
.

Berdasarkan pr;yrii* iirirdrama dibagi atas empatyaitu : (a), Pantomim; jenis drami

yang penyajiannya h'a1fi Oenqan gerak-geri[, (b). Opera; penyajiannya dengan dialog-dkt

log berupa nyanyian, (c). Sendratari dengan tuiiin d'an musik. para pelaku tidak berdialog

tOj ia5fd; dipertunlu'kt un .ruru dari belaliang layar, tanR-a ada gerak-gerik.

i"rkut ini tatrap-tahap saat akan mementaskan drama.

1. Membaa urr*;vliu membaca dialog-dialog se@ra b€rgantian mulaidariawalsamg

akhir cerita

z. Membaca terpusat;pada dasarnya latihan membaca terpusat ini sama dengan latiha

umum, tetapi dffitlt h.p ini pbruacaan dilakukan berdasarkan dialog yang aka

diperankan kelak oleh setiap pemain'

3. Eertatih akting dan btocking; dalam tahap ini, Anda berlatih kegiatan aKing dan blokir

yang dituntun utuu yung s6iuai denpan teks drama yang akan kamu pentaskan

4. Obseruasi ;latitran-tatinJn tersebut utiun t.Uin Uaik jikadilandasi penghayatan yang dalar

bagaimana fatinann,ai Rnda berobseryasi atau mengamati peristiwa-peristiwa aE

keSiasaan-kebiasaan di lingkungan sehari-hari'

+
+
+

It4.,rb.* d.r ,.*ahamiteks drama yang akan diperankan

Memeran kan d rama A"ngL n riempertriti kan pengg u naan lafal, i ntol1' #f
H;?ilffi, ffi;k.,,i;.i.

innrcl rNDoNEsrA Untuk sMA/MA Kelas )3/GaEyAiZ
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5. t/jiafu;setelah Anda berlatih secarct intensifl saatnya hasil latihan itu diujicobakan dengan

memoerhatikan hal-hal berikut ini :

a. SLmuatpemain sudah hafalteks di luar kepala.

b. AKing dan bloking yang dituntutdalam simulasi itu sudah dikuasaioleh semua pemain.

c. Alat-alat yang diperlukan sudah siap untukdipakai dalam uji coba termasuk kostum.

C-ontoh penggalan drama berikut dapat dijadikan bahan berlatih. Cobalah!

Diam

Judulasli : Le Silence

Karya : Jean Murriat

' Saduran : Bakdi Soemanto

Para Pelaku

1. Aleks

2. Irna

3. Dawud"

Pentas menggambarkan sebuah ruangan kamar tamu. Ada beberapa meja dan kursi. Ada

sebuah pintu di sebelah kiri untuk keluar dan masuk. Di atas meja ada beberapa buku. Saat itu

sore hari, kira-kira pukul 18.00. Lampu belum dinyalakan.
(Masuk menjatuhkan buku-bukunya di meja, dan duduk dengan kesal) Bing,

Bing. (berhenti)

He, sudah lama?

Baru saja. Kau?

Lebih baru darikau. Mana Bing?

Tahu. Keluar'kali.

Jadi, nggak jadi?

Sejauh info samar-samar, tatsiran masih bebas, kau boleh bilang jadi, boleh

bilang tidak jadi. Boleh bilang ditunda, boleh bilang dimulai, tetapiterlambat,
dan apa saja.

Kalau tahu begini, aku mesUnya .... .

Nggak kemari, dan ke Rahayu bersama Agus, nonton, dan jajan, dan minum-

minum, dan rileks, dan putar-putar kota dan cuci mata, dan ....

Cukup. lGu tidak usah memperolok-olokAgus begitu. Memang dia taksehebat

kau, tak sebriliyan kau, tak sepopuler kau, tak serajin kau, dan tak sekaya kau

Cukup. Tak usah kau mengejek begitu. Berkata menyanjung-nyanjung, tetapi

menjatuhkan, menghina, meremehkan, memandang rendah, me ....

Cukup. Tak u ....
Cukup. Kau....
Sudah.

(tiba-tiba masuk) Sudah. Setiap kali ketemu, begini. Di sekolah, di kantin, di

sini, di rumah Amroq, di rumah Pak Juweh, di rumah ....

Sudah. Kau jugn sama saja. Marah selalu. Disini, di sana, dan ....

Kau juga mulai lagi. Masalahnya itu apa? Dipecahkan. Idak asal ngomong,

asal....

Diam.

Semuanya diam sejenak dan beberapa jenak.

01. Aleks

02. Irna

03. Alek
04. Irna

05. Aleks

06. Ima
07. Aleks

08. Irna

09. Aleks

10. Ima

11. Aleks

12. Irna

13. Aleks

14. Irna

15. Dawud

16. Irna

17. Alels

18. Dawud

19. Alela

20. Ima

21. Dawud

22. Alels

23. Irna

Inijadi ....
Diam. Dawud bilang apa? Masuk nggak dengar bahwa da ....

Diam, Irna, kalau kau terus-terus begitu, berkeringat tanpa guna, Padahal ....

Kau juga ngomong melulu. Nggak konsekuen itu namanya. Absurd. Buat

larangan dilanggarsendiri. Huh. Dasar ....

Kau mulai lagi. Komentar itu secukupnya. Tidak ngelantur ke sana ke sini .....
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24. Aleks : Diam,Irna, diaaaam!

25. Dawud : Kau juga diam dulu, jangan menyuruh melulu, nggak memberi contoh .:..

26. Irna : Kau sendiri mestidiam dulu, baru yang lain itu, Wud.
Diam semua. Tlba-tiba meledak tawa mereka bersama-sama

Sumber: Kumpulan Drama Remaja, A. Rumadi, Gramedia, Jakarta, 1991, dalam BSE

g. ttji Kompetensi2

1). Apakah yang dimaksud drama? Berilah penjelasannya berdasarkan ciri-cirinya!

Jawab:
2). Sebutkan jenis drama berdasarkan :

a. Isicerita

Jawab : ...,..,.,...,.,.

b, Dimanakah latarnya?

Jawab: ......,.........

c. Penyajiannya

Jawab:,....,.......... ..........,.,..:.,......,..........,.....:..,

3). Berilah penielasan istilah drama di bawah ini!

a. Protagonis

Jawab: ................ .........1.."..............

b. Antagonis

Jawab: ...............,

c. Skenario

4), Tuliskan pengalamanmu yang menarik dalam sebuah drama (skenario)! Pelaku dan tempat

kejadian dapat direka-reka! (kerjakan pada ketas lain)

5). Lanjutkan dialog drama berikut minimal sepuluh dialog!

ANGIN MAI.AM

MAI.AM. DI DAI.AM RUMAH. TERDENGAR DERU SEPEDA MOTOR DI LUAR.

SEDANG BERDANDAN DI DEPAN CERMIN.

(1) Jack

(2) Vrvi

(3) Jack
(4) wi
(s) Jack
(6) Vivi

PADA SUATU

RUMAH. VIVI

(7)

(8)

(e)

(10)
( 11)

C. Menemukan

Mau kemana?

Biasa.

Malam-malam begini? Mau pergi?

Biasa,lah ....

(Kembangkanlah menjadi sebuah naskah drama yang siap di pentaskan!)

Unsur lntrinsik dan Ekstrinsik Hikayat

1, Indikator'

t Mengidentifikasi cirj hikayat

t Menjelaskan unsur intrinsik hikayat

i Menjelashn,uhsur elatrinsjk Hikayat

+ MepceriUlon kembali isihikayatdengan bahasa sendiri

2, Materi Pokok

Hikayat adalah cerita yang berpokok pada kehidupan r{a-raja, dihiasi dengan pens*qa

atau kejadian sakti yang menakjubkan dan percintaan mesra serta kebahagiaan eea,c*

utamanya, Bahasa pada hikayat termasuk bahasa kurio, banyak menggunakan kata n"-aq

dan juga menggunakan kata-kata yang tidak dikenal. Struktur kalimatnya tampak ar,'S.

Biasanya mengisahkan cerita di istana.

BAHASA INDoNESIA Untuk SMA/MA Kelas KIG*!|!J



Hikayat termasuk prosa lama; sehingga juga mempunyai unsur-unsur yang sama dengan

prosa fiksi yang lain. Dalam hikayat dibangun dua unsur yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik.

Unsur intrinsik hikayat antara lain tema, penokohan, latar, alur dan sudut pandang, sedangkan

unsur ekstrinsik keadaan budaya masyarakat, situasi hikayat dibuat dan latar belakang

mengarangnya.Cermati hikayat di bawah ini !

Hikayat rnerupakan sebuah prosa lama, yang dalam hal unsur-unsur pembentukannya

tidak jauh berbeda dengan prosa fiksiyang lain. Hikayat dibangun oleh unsur intrinsik dan

ektrinsik. Adapun unsur intrinsik hikayat adalah tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan

sudut pandang. Semua itu menjadi bagian langsung dari isi cerita. Isi cerita hikayat sangat

dipengaruhioleh hal-nal yang berada di luar cerita. Seperti latar belakang kehidupan pengarang,

keadaan budaya masyarakat, dan situasi zaman ketika hikayat itu dilarang. Namun, karena

data kepengarangan yang sangat minim dan terbatas mengingat hikayat sudah dikarang

rdtusan tahun silam dalam tradisi masyarakat lisan - sesEorang akan kesulihn menganalisis

unsur ektrinsiknya. Padahal tentang pengarang merupakan salah satu unsur pokok ekskinsik

sebuah karya. Meskipun demikian, secara umum unsur ekstrinsik hikayat sama seperti halnya

prosa-prosa yang lain, yaitu latar belakang kehidupan pengarang, keadaan budaya rnasyankat

dan situasi zaman ketika hikayat itu dikarang.

Ciri-ciri Hikayat
Hikayat dipengaruhi oleh budaya masyarakat sehingga memunculkan cerita yang sesuai

dengan kondisi dan situasi masyarakat pdda saat itu. Pengaruh-pengaruh itu di antaranya

datang dari Hindu dan Islam. Pengaruh Hindu menceritakan tentang nasihat bagi raja,

sedangkan pengaruh Islam menceritakan tentang kehidupan nabi, pahlawan-pahlawan Islam.

Selain pengaruh budaya Hindu dan Islam, masyarakat tradisional pun sudah memilikiciri

khas cerita asli. Misalnya, Hikayat Melayu Klasik banyak bercerita tentang undang-undang

atau adat istiadat, hikayat Jawa banyak cerita tentang panji.

Dari pengaruh-pengaruh itu, dapat disimpulkan bahwa hikayat memiliki ciri:

a. Terdapat tokoh raksasa, dewa-dewi

b. Terdapat benda-benda keramat atau azimat, sepefti batu ajaib, senjata sakti

Tokohnya betapa untuk mendapatkan kesaktian

Bercerita tentang sayembara

Banyak menggunakan kata-kata seperti syafidan, hafta, alldssti, dan lain-lain

Hampir semua cerita bersifat khayal belaka

g. Bersifat istana sentris.

h. Bahasa klise

Bacalah h ikayat berikut ini!

Hikayat Bayan Budiman

Sebermula ada seomng saudagar di negeriAjam, Khojah Mubarak namany7 terlalu amat

kap, alcan tebpitiada ia bemnak. Maka Khojah Mubarak pun minta da, katanya, "Ya, Tuhanku!

likalau aku beroleh anak, aku memberisedekah makan sqala fakir miskin dan darwis, "Hatb

beberapa lamanya ia bernazar itu, maka dengan takdirAttah hendak meiimpahkan rahmatdi

abs hamba-hamba-Nya maka saudagar Khojah Mubarak pun beranaklah istrinya seorang

lakilaki terlalu baik rupanya. Maka Khojah Mubarak pun terlalu sukacita hatinya. Maka

dinamakannya anaknya itu Khojah Maimun dan diperlihara dengan sepeftinya.

Setelah datanglah umurnya Khojah Maimun lima tahun, maka terlalulah baik pekeftinya

serb bijalcananya. Maka diserahkannya oleh bapaiyq Khojah Maimun mengajikepada mualim

Sabian, Hatta beberapa lamanya, maka Khol:ah Maimun itu pun tahulah mengajidan terlalu

fasih lidahnya sefta banyak ilmu yang diketahuinya.

U-ieil,il rmonrsm untut sun/mn reus xt/casat/n-oz

c.

d.

e.

f.
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Maka datanglah umur Kholbh Maimun lima belas tahun, maka dipinangkan oleh Kholar

Mubarak anak seorang saudagaq amatlah kayanya, dalam negeri Ajam itu juga, dan anaknya

ifu amattah elok Frasnya, namanya Bibi Zaenab. Maka Khojah Maimun pun dinikahkan dengar

anakaudagar itu, Maka duduklah Khojah Maimun berkasih'kasihan dengan istrinp, Bibizend.
Hatta beberapa lamanya Khojah Maimun beristriitu, kepada suatu hari ia pergibermair-

main kepekan, maka bertemu dengan smrang laki-laki membawa burung bayanianbn sekx"
Maka kata Khojah Maimun, "Hai laki-laki. Kau jualkah burung itu?"

Maka saut laki-laki itu, 'likalau sampai harganya, hamba jualiuga.'

Maka kata Khol'ah Maimun, "Berapa harganya?"

Maka kata laki-laki itu, "seribu dinar balan hamba ini harganya."

Maka tersenyum Khojah Maimun, lalu ia bertanya,'Adakah orang mau membeliburung

yang segenggam ini seribu dinar? Layaknya unggas ini makanan kucing juga.'

Setetah bayan itu mendengar kata Khojah Maimun, maka katanya, "HaiKhoiah Maimun!

Sungguhlah hamba ini sekepal, tetapi hati hamba di mana Tuan hamba tahu? Akan sekalia'

ata iinidibawah tilik hamba dan hamba ini bukannya sepefti unggas yang lain, tetapi bukar

hamba ini daripada unggas surga dan bukan daripada bangsa malaikat dan bukan harnb

daripada jin, tetapi hanba Allah ta'ala senantiasa memuji-muji Allah waialla; dan akan hfi
hamba ini, yang akan dabng sepuluh hari, sudah hamba ketahuisabrang halnya,'Adapur

akan sekarang initiga hai lagidaAnglah kafilah darinegeriBabalhendak membelidagangx

lang bernama sanfuLsnbal Jikalau Tuan hamba kanpungkalah sanbaldari negeri ini. Apabib

datang kafilah-kafilah itu, Tuan juallah, insya Allah daripada laba sanbal itulah Tuan hamE

belikan hamba.'
Setelah Khojah l,faimun mendengar kata bayan itu, terlalu sangat sukacitanya, seaye

kabnya kepada laki-lakiitu, "Tuan hamba berikantah kamiburung ini, dari halminta bttanggr
dahulu.'

Maka kab omng itu,'Ambillah olehTuan hamba,"

Maka Khojah Maimun pun mengambilbayan itu dibawanya kembalike rumahnya, wG
dibuatkannya sangkaran terlalu indah, setelah sudah, maka Khojah Maimun pw
merEhimpunkan dagangan yang bernama sanbal itu, mana-mana yang ada didalam ne?tr

Ajam itu habis dibelinya hatta dabng ketiga harinya, maka dabnglah darinqeriBabalhffie
memfuti dagangan sanbal beberapa kafilah, tiada dapat kepada tempat yang lain, hany#
kepda Khojah Maimun juga. Maka tertalulah sangat sukacita hati Khojah Maimun fut#
tafu ganda berganda itu, maka dibayarnyalah bayan itu.

Hatta beberapa lamanya diantaranya itu, kepada suatu hari Khojah Maimun berjalan C

pekan, maka ia bertemu pula berjualburung tiung betina seekor Maka dibelinp oleh Klnfi+

Maimun, lalu dibawanya putang ke rumahnya, ditaruhkannya hampir sangkann bayan tu

irya. '
Alkisah maka diceritakan oleh orang yang empunya cerita ini, adapun Khoiah Mairwn

*lama ia beroleh dua unggas itu, maka sehari-haritiada khaliemas datang bertimbun-tinW

xprti bukit. Maka akan Khojah Maimun itu, sehari-hari ia mendengarkan hikayat furipre
kdua ekor burung itu, berbagai-bagaiyang ajaib dihikayatkannya.

(Dari Bunga Rampai Melayu larw)

Uji Kompetensi 3
1. Temukanlah unsur-unsur instrinsik hikayat diatas !

Iema
Penokohan

Latar

Amanat

Sudut pandang

Alur

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Sebutkan ciri-ciri hikayat !

Jawab:........

Bagaimana unsur ekstrinsik hikayat diatas ?
Jawab:

Menurut Anda, masih sesuaikah hikayat diatas dengan zaman sekarang ?

Ceritakan kembali isi hikayat diatas dengan bahasa Indonesia sekarang !

Jawab:....

Metengkapi Karya Tutis dengan Daftar Pustaka dan Catatan Kaki.

1, Indikator
r} MQngidentjfikasi ciri hikayat

* ,.Melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka dan catatan kaki.

,* fiemperbaikipemakaian tanda baca dan ejaan tulisan teman

2. Materi Pokok

o. DaftarPustaka(Bibliografi)
Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar yang berisijudul buku-buku, atjkel-aftikel,

dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan karangan atau sebagian dari karangan

yang tengah digarap (keraf, -1989:213), Fungsi daftar pustaka adalah sebagai

peftanggungjawaban ilmiah terhadap gagasan-gagasan orang lain yang telah digunakan

oleh seseorang dalam menjelaskan atau memperkuat gagasannya di dalam sebmh

karangan ilmiah.

Cara menuliskan daftar pustaka :

a. Tarigan. Henry Guntur: L990. Pengajaran Pragmafik Bandung: Angkasa

. 1987. Membaca sebagai Suatu Keterangan Berbahasa, Bandung : Angkasa

b. Tarigan, Henry Guntur.

t990. Pengajaran Pragmatik. Bandung : Angkasa

. 1987. Membaa sebagai Suatu Keterampilan Eerbahasa Bandung :: Angkasa

Berikut ini disamping cara menulis sumber acuan dalam daftar pustaka.

a. Namapengarang
1). Nama akhir pengarang dituliskan terlebih dahulu, diberi tanda koma, kemudian

disusulnama peftama.

Misalnya, Gorys Keraf = Keraf, Gorys

2). Jika pengarang nama ada dua orang, hanya nama pengarang peftama yang

. nama akhirnya dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Misalnya, Gorys

Keraf dan Frans Asisi Datang = Keraf,Gorys dan Frans Asisi Datang.

3). Jika pengarang buku lebih dari dua, hanya pengarang yang nama akhirnya dibalik

kemudian diikuti singkatan etal. (etalibr).

Misalnya, pengarang buku : Shafiruan Hadi,Sutjipto, dan Sri Haryanti =+ Hadi,

Shafiruan. et al.

4). Jika buku ditulis oleh seorang penyunting atau editor, setelah pembalikan nama

ditulis kata editor atau ed. di dalam kurung. Misalnya, Harun,Sofian (ed.).

b. Tahun terbit
Tahun terbit ditulis sesudah nama pengarang.

Misalnya, beberapa buku ditulis oleh pangarang yang sama, tahun terbit diurutkan

dariyang terkecil.

Keraf, Gorys.1987.

BAHASA INDONESIA tjntuk SMA/MA Kelas XI/Gasal/A-07
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C.txtbh :
R.M. Koen$araningrat, beberapa Metode Antropologi {Jakaita, 1958) hal" 291

Ada beberapa cara menulis catatan kak-i, i,aitu sebagai berikut I

a. Catatan kaki dengen satu pengarang

1) Henry GunturTarigan, Pengajaran Pragrnatik{Jakarla : Angkasa, 1990), hal.18.

b. Catatan kaki dengan dua pengarang

2). Gorys Kerat dan Frans Asisi Datang, Fasih tufuhasa Indonsia (Sakarta: ErlanEga, 1986),

hal.93.

c. Catatan iakidenEan lebih dariciua pengarang

3). Kusmadi et.al., Pelajaran Eahasa dan Sastra Indonesia I unfuk kelas I SMA

(Jakafta :Yudhistira, 1997), hal.t32.
d. Catatan kakiyang edisi berikutnya mengalami perubahan

4). M.Ramlan, Ilmu Bahasa Indonesia : Sintakis (reu.ed.)(Yogyakarta: Karyono,1987),

hal.87.

e. Catatan kaki dengan seorang editor
5). Mursal Esten ed., Menjelang Teoridan Kritik Sastra Indonesia yang Reletan(Bandung

: Angkasa, 1988), hal.94

t 
ff.i3r[#:",trU3TL ,ruo(Ende:Nusa rndah, 1e84), har.35,

g. Catatan kakidariartikel majalah atau surat kabar

7), A. M. Slamet Soewandi, " Eahasa furs dan Pengaruhnyd'. Kompas,18 April 1995, hal

4.

Singkatan-singkatan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut :

1. Ibid,, singkatan dari ibidem yang berarti pada tempat yang sama dan belum diselingi oleh

kutipan lain.

1. Harimufti Kridalaksana, Komus Linguistik (Jakafta : Gramedia, 1983), hal,46,

2, Ibid. fiika halamannya sama. yaitu 45)

3. Ibid.. hal.87.
2. €t seq., singkatan darl et sequense, yang bemrti dari halaman berikutnya.

3. etsqq., singkatan dari etsequenfesyang atinya dan halaman-halaman berikutnya.

1. Sudaryanto, Menguak Fungsi Hakiki Eahasa (Yogyakafta:Duta Wacana University

Press.1990). hal. 5.

2. Ibid., hal.9 et seq. (= dan halamanl0)

3. Ibid., hal 10 et seqq. (= dan halaman 11-13)

4, Op.Cit,singkatan dari'Opere Cibtoyangberarti fada karya yang telah dikutip dan diselingi

sumber lain.

1. HarimurtiKridalaksana, Kamus Linguistik.(Jakarta : Gramedia,1983). hal.38.

2. Bambang Kaswanti Punvo, Deiksis dalam bahasa Indonesia, (Jakata: Balai Pustaka,

1984). ha|.103.

3. Kridalaksana.Op.Cit. hal. 55.

5. Loc, Cit., singkatan dari Loco Otato berafti pada tempat yang telah dikutip, dan telah

diselingisumber lain.

1. Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik(Jakafta : Gramedia, 1983), hal.38.

2. KaswantiPurwo, Op. Cit.,hal.2

3. Kridalakana. Loc. Cit.

3, Uji Kompetensi4

1). Tulislah sebuah daftar pustaka dengan ketentuan jumlah buku acuan lima buah I (contoh

di perpustakaan)

Jawab:

2). Tukarkan hasil pekerjaan Anda dengan teman Anda, kemudian bahaslah !

Jawab: :.................

3). Carilah contoh catatan kaki darisebuah buku yang telah Anda baca !

Jawab: .....:............
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4). Apakah fungsi catatan kaki ?

5). Tukarkan pekerjaan Anda dengan teman Anda, kemudian bahaslah !

Jawab: .............;. 'rr'r:""'irr"''

E. Menggunakan Kalimat Efektif

1, Indikator
- Menunjukkan kalimat tidak efeKif
- Uengu-bah kalimat tidak efeKif menjadi kalimat efeKif

2 Mabri Pokok
Kalimat efektifr adalah kalimat yang dengan tepat dapat menyampaikan pikiran atau

perasaan p"rOu* atau penulis selta dapaf menarik atau mengesahkan pembaca atau

pendengar

ileUerufu kaidah dasar agar kita dapat berbahqsa Indonesia yang efeKif :

a, Kata yang penting disebutkan abu ditulis dulu

Bahasa lidonesii mengikuti hukum DM (Diterangkan - Menerangkan)

misalnya:

I . Mutiara Hotel, seharusnya HotelMutiara

t Minibus, seharusnYa bus mini

o Maksimum kecepatan, seharusnya kecepatan maksimum

. Ini kali, seharusnYa kaliini

. Banyakterima kasih, seharusnya terima kasih banyak' 
.

b. Tidak iengenatperubhan bentuk kata benda sebagaiakibat penjamakan'

misalnya:
. Lima ekor kerbau, bukan lima ekor kerbau-kerbau

. Beberapa buku, beberapa buku-buku

. Sekelompok siswa, bukan sekelompok siswa-siswa

o Banyak teman, bukan banyak teman-teman

o Semua tamu, bukan semua tamu-tamu

o Hadirin, bukan Para hadirin

. Alumni, bukan Para alumni

(tunggal = alumnus, politikus, kritikus, sedangkan jamak = alumni, politisi, kritisi)

c. ndik mZigena t tingkata n da la m pema ka ia n (bersifat demokratis)

misalnya:
r Sebelum tinda( silahkan tapak asma dulu Pak! (tidak baku)

sehaiusnya : sebelum pergi, silakan tandatangan dulu Pak !

. etas kerawuhan bapakjbafJt<, t<ami menghanturkan terima kasih (tidak baku)

Seharusnya : Atas kedatangan bapak'bapak, kalni mengucapkan terima kasih

o Sebelum kondur, diaturi dahar dulu ! (tidak baku)

Seharusnya:Sebelumpulang,dipersilahkanmakandulu!

3, llji Kompetensi 5
i"tut*in katimat-katimat di hwah ini *hingga meniadi kalimat efeWif !
1. Banyak negara-negara maju sepertiAS Eropa dan Jepang akan tetap menjadi acuan bagi

negara-negara lain.

z. Kota dimana siya pernan tinggal sekarang sedang dilanda banjir

Lq

Jawabt ."................'...........:..
3. pi.s,+n nr Susilo gambang Yudhoyono mengunjungi beberapa negara-negara sahabat

Jawab: ............... ......:...........

4. Televisinp orang itu rusa( sehingga perlu diperbaiki

5. iernoroei digital airip.J. iulevisi initidak hanya menyangkuttelevisi penerimanya tetapi

juga pemancarnya

lawab;
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UJI KOMPETENSI PELAIARAN 4

A.

1.

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar I

3.

Seseorang yang betugas mengatur panggung

beserta isinya dalanl sebuah pementasan

disebut....
a. sutradara

b. aktor atau aKris

c. penulis naskah

d, penata artistik

e. penata lampu

Salah satu manfaat mempelajari drama jika

dibandingkan dengan mempelajari karya sastra

lainnya adalah ....

a. memperluas wawasan budaya

b. mengembangkan kepribadian

c. menambah kemampuan dalam me-

nafsirkan kehidupan

d. mengembangkan keserasian gerakan

e. mengembangkan emosiyang sehat

Seorang pemain drama yang baik adalah

seorang yang memiliki kemampuan berikut,

kecuali....
a. beraKing dengan wajar

b. menjiwaiatau menghayati peran

c. terampildan kreatif

d. berdayaimajinasikuat

e. berpenampilan menarik

Tanda kurung ( ... ) dalam drama merupakan

a. ucapan langsung

b. penjelasan untuk lakon atau situasi

c. latar

d, bagian penting drama

e. dialog yang diucapkan

Berikut ini yang tidak menggambar watak
pemeran drama adalah ....

a. penampilan fisik

b. penampilan laku fisik

c. penampilan vokal

d. penampilan emosidan IQ

e. penampilan rohani

Penyalr : Tanpa alasan demi kelanjutan

kehidupan, mari kita segera

berangkat. Kita akan berpisah

diperbatas-an sana.

Perempuan : Berangkatlah, Bung. Be-

rangkatlah seorang diri.

Penyair : Aku tidak mengerti mengapa

saudarimau tetap beftahan di

sini.

Perempuan : ( tertawa kecil )
Perempuan : Bung tahu, kini aku telah

mengentaskan diri dari
lumpur. Aku telah berhasil

membebaskan diriku dari
cengkeraman kehidupan yang

hitam. Telah aku dapatisemua

cita hidupku sekarang. Di

tempat ini aku hidup ter-
hormat tanpa menggantung-

kan belas kasih orang lain.

Tanpa belas kasihan laki-laki.

Nilai kehormatan itulah yang

ingin kupertahankan. Bila
perlu akan ku tebus dengan

nyawaku sendiri. Asal saja

kematianku tiada nista.

Domba-domb Revolusi

Karya B, Soelafto

Penggalan drama diatas dapat diikhtisarkan

menjadi ..,..

a. seorang wanita yang ingin hidup tanpa

belas kasihan lelaki

b. seorang yang mempertahankan tempat

hidupnya

c. seorang wanita yang mencoba
mempersembahkan dan mempertahankan

martabat sefta harkat dirinya

d. orang yang rela mati demi memper-

tahankan hidup layak dan terhormat
e. seorang wanita yang telah mendapatkan

kehidupin yang telah lama diidam-
idamkannya

Penahapan drama tradisional yang benar
terdapat pada .....

nr katastrofa, komplikasi, klimaks, antiklimaks,

eksposisi

b. eksposisi, komplikasi, katastrofa, klimak,
'antiklimaks

c. ekposisi, komplikasi, klimaks, antiklimak,

katastrofa
d. komplikasi, eksposisi, klimaks, antikllmaks,

katastrofa

e. katastrofa, eksposisi, klimaks, antiklimaks

Pemyataan yang tida k mendukung dnma.yang

idealadalah .....

a. Naskah diangkat dari pengalaman tentang

kehidupan

b. Antara protagOnis dan antagonis harus

mempunyai tujuan yang sama

c. Dialog harus efektif dan menarik

d. Konflik harus berlanjut dengan puncak

ketegangan

e. Karakter turut mengembangkan konflik

4.

7.

8.
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yang berkedudukan sebagai ....'

i. tritagonis d. antagonis

b. tokoh idola e. Piguran

c. protagonis

10. Bagian alur drama yang berupa penentuan

nasib PelakunYa disebut ...."

a. k6mplikasi d. katastrofa

b, Premis e. situation

Irwan menjadi Penengah Yang mamPu

! menetralisir intara Budi dan Lukman' ]it<a.ngt

itu *"n:uOidrama, maka Irwan menjaditokoh

c. stafting Point .

riwi tu.[tb yang berbentuk drama lebih

/ak menggunakan bentuk .....
'prosa tiris d. Protokola.

b. dialog

a, Iman, Ilmu, dan Amal, Prof. Dr' DodY
' 

Tisamijaya Pustaka, bandung, 1983, hlm'

62

b. Prof. Dr. DoflyTisnamijaya,Iman,Ilmu dan

Amal, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm' 62

c. tisnaniiiaya, oody Dr. Prof. Iman Ilmu dan

Amal, b-andung, Pustaka, f,E.e-?^ 
-

d. Tisnamijaya, Dody, Dr. Prof' 1983'.Iman

ilmu dari Am'al, gandung, Pustaka, hlm' 62

e. Tisnamijaya, Dody, Dr. Prof' 1983' Im.an

ilmu dai Amal, hlm. 62, Bandung, Pustaka'

e. prosa

c. wawancara

12. Gadis : Aku tidak mengemis nyawa pada

' Tuhan !

Van Diik : Akan lihat nanti ....

Heikau ibul SiaPkan dirimu !

Kinigiliranmu !

Itu : T1dak lTidak I Biarkan aku pulang'

Demi kemanusiaan' Aku PunYa

anak dua orang, masih kecil-

kecil. Mereka terkucil' Jika aku

, harus mati buat mereka aku akan

menerima dengan senang hati'

Kesimpulan dari penggalan dialog di atas yang

oalinq tePat adalah .....

;. *"ring gadis dan seorang ibu disika oleh

Van D'tji< karena mereka bermasalah'

b. Seorang gadis desa dan seorang ibu

melawan perintah Van Dijk sehingga

mereka mendaPat siksaan

c. Seorang ibu lebih rela mati untuk anak-

anaknyl daripada harus menurut perintah

Van Dijk

d. Van Ogf marah-marah kepada seorang

gadis dan seorang ibu, karena tidak mau

melaYani PerintahnYa

. e. Seoring i'bu tidak mau menurut terhadap
\,'i oerintah atasannYa

t3.luntJf aapat memerankan suatu g.mosj a3lam

;;;*;; liJ yane tidak perlu diperhatikan

Kutipan hikayat berikut untuk sola nomor 15' 17

Seiring Anggung Selamat melihat Gadis Cik

inam beriiri dipagir anjungan di loteng istana

irihnvu, memanding ke arah istana keciltempat

;'.qg.ifrrai cir Lenian. Saat.itu.tentu Muda Cik

t.niun sedang berdiri di jendela kam.arnya

",.*i.al.g 
I urislu rus ke anj ungn tem pat tinggal

CuOiiCif rnum. Jika sudah begitu, AnggungSelbmat

ouo-rr. tidak melihat dan tidak mengetahui' Hati

["OuI i.ruia itu telah menyatu, tak mungkin

dipisahkan lagi.

Sebagai sahabat, Anggung Selamat. menjadi

serbi salai. Ia juga mendengar ramalql aili nujum

k.*:uun Galangln mengenai diri gadis,Cik Inam'

*Oiliit ramalaiahli nujum itu tak pernah meleset'

iu *iiin ingat ketika ahli nulum itu meramalkan

n*.iim.t,i" akan mengalami kemarau panjang,

crir.u tralannya benar. Untunglah ralcyat.nqgeri

i"iuti r.rp"rsiapkan diri menghadapinya sehingga

iiiriiriJit .i.ii milapetat<a. Ahli nuium jusa. pernah

meramatfan akan munculnya wabah penyaV'ft b'un

irol.til melanda negeri mereka' Dan ternyata

;*;6. itu benar-be1ar terjadi' Rakpt Negeri

Giungin mengadakan upacara tolak bala dengpn

menggunakaniatusan birah sam.pan EP,9IILYI

e. suara dan ucaPan . :

Y, SeOiii karya itmiah mengambil teori-dalam
- : -brku 

lrun,'Ilmu, dan Amal, karangan Prof' Dt

Ddy T snamfiaya diterbitlca n di Ba ndu ng, nama

peiebit puiafa bhun 1983 halarnan 62'

Penulisan catatan kaki yang benar sesuai

dengan data buku adalah .."

'iiiijli-pi'.?ior[. upu.ara ritual tolak. bala

U"rsa*pan dilaksanakan selama tiga hari berturut-

turut. Lilu wabah ta'unPun hilang'

"Ramalan ahli nujum kerajaan tak pernah

mdeei, SuhuOu*ri rjir Anggung Selamat berhati-

ii.ti. i; iar.ut rnenviriggung-perasaan Muda Cik

Leman.-SuiOr, : Sudarno Mahyudin, ttiFaylt Muda 
-ck--Lenan'

MelaVu, 2006

15. Perbuatan tidak lazim yang terdapat dalam

kutipan hikayat tersebut adalah ""
;. Ribuan'penduduk yang mengadakan:' 

,[u-utu iolak bala dengan menggunakan

ratusan buah samPan'

b. Seseorang yang tinggal di sebuah rumah

yang'memiliki Pagar anjungan'. 
.

c. buJ orang sinJuat yang tidak salin!

terbuka satu sama lain.

d. Kisah cinta dua remaja y.ang tidal

mendaPat restu orang tua'

e. Dua orang yang rumahnya berdekatan

tetaPi jarang silaturahmi'

a.

b.

c.

d.

ekspresiwajah
setting

keteramPilan kaki

interprestasi



Isi pokok pembicaraan diatas adalah ....
a. BBM harus naik

b. BBM naik ralcyat rugi

c. Menaikkan BBM berartipenyelamatan AFBSd

daridefisit
d. Banyak masalah timbul dari harga EBM

yang murah

e. Pengoplosan BBM rnarak dimana'mana

24. Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar

itu, yang mendengar lota si miskin itu, seperti

hancdrlah rasa hatinya. Maka ada yang

memberikan Zuadah, ada yang memberikan

kain baju, ada yang memberikan buah-buahan

oleh sebab anak yang diidamkan oleh istrinya

itu .

Lahr penggalan Hikayat Si Miskin diatas adalah

a. pasar

b. kedai buah

c. tokoZuadah
25. DaftarBuku

1. Kamus Kecil Kgsusastraan Indonesian

pengarang Sofyan Zakarya dan Suari

Mariani Sofyan, penerbit Singgalang,

fundung, tahun 1981.

2. lautBiru langitBiru PenganngAiip RosiCi

pnerblt PushlcaJap, Jal<afta, bhun 1972

3. Tata bahasa Indonesia untuk SLTA

pengarang Gorys Kerat penerbit Nusa

Indah, Ende Flores tahun1980.

4. Kam\s lJngkanan Bahasa Indonesia
pengarang Js Badudu, penerbit Pustaka

Prima fundung, tahun 1975.

Daftar buku diatas jilo disusun menjadidaftar

pustaka, urutan yang tepat adalah .....

d, Kridaiakcen*, $'iarir*urf:i" 199?,

Femhs,-*-{u-kar Ka. a $e.lam--Bsf:asa

Ildme$lq1. lakarta" fi;"etmed,m Filstakn

Ulzma

€. Harimurti, Kridalaksaira. 1$92.

Pem,bsn_tu Lafi_. K a_te ielara:Se&eaq
iMgS^eSk. iirarnedia Pustaka Utarna:

Utama

27. Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan

ffD untuk huku novel Raurnanen karya Mariane

Katoppo yang diterhitkan oleh penerhit Dian

Rakyat di Jakarta tahun 1977 adalah ...,.

a. Katoppo. Mariane. Raumanen.L977.

Jakarta: Dian RakYat

b. Mariane, Katoppo, 1977. Jakarta : Dian

Rakyat Raumanen

c. Raumanen . L977 KatoPPo, Mariane

Jakafta: Dian Rakyat

d. Katoppo. Mariane. 1977 Raumanen.
' Jakafta: Dian Rakyat.

e. Raumanen. Mariane, Katoppo.1977.

,.--" ,. Jakarta: Dian Rakyat.

28. Kalimat baku terdapat pada ....

\ b. Semua siswa dilarang tidak boleh merokok
v b. Setiap anggota DPR hrus memperhatikan

aspirasi daripada rakyat

c. Para hadirin sekalian dimohon berdiri

d. Perjuangan para pahlawan harus kita
. honnati

e. Rumah di*mana dia tinggal kini sedang

diperbaiki

29. Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat

Mku, kecuali..,.
a. Para tamu-tamu dimohon berdiri

b. Kita wajib tolong menolong

c. Kursi itu terbuat daripada kayu jati

d. Mereka mendiskusikan tentang masalah

hujan buatan

e. Meskipun turun hujan, tetapi ia pergiiuga

---1 ke sekolah

/ SO. kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat

i .,'baku adalah ....
\--' a. Para tamu-tamu negara disambut oleh

Presiden N
b. Dalam buku psikologi itu mengulas

" 
kecenderungan emosi

c. Pemerinhh akan mempertahankan negara

kesatudn Rl

d. Menurutdata statistik menunjukkan bahwa

penduduk miskin bertambah banYak

e. Data statistik menuhjukkan bahwa
penduduk miskin bertambah banYak

a. 4,3,2, L

b. L,2,3,4
c. 2,3,4, L

25. Judul buku

Pengarang

Tahun

Tempat terbit

d. rumah siMiskin

e. huhn

d. 3,4,2, L

e. 4,3,L,2

Pembentukan Kata dalam

Bahasa Indonesia

Harimurti Kridalaksana

t992
Gramedia Pustaka Utama

Penulisan daftar pustaka yang benardata buku

di atas adalah .....

a. Kridalaksana, Harimufti, 1992.

Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia

lakarta: Gramedia Pustaka Utama

b. HarimurtiKridalaksana. lSgZ.

Pembentukan Kata dalam Bahasa

Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka

Utama.

c. Kridalaksana, Harimurti. 1992.

Pembentukan Kata dalam Bahasa

Indonesia. Gramedia Pustaka .Utama
Jakafta.

BAHASA INDONESIA UNTUK
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UJI KOMPETENST AKHIR SEMESTER GASAL

Pitihtah jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf a, b, c, d atau e I

%tah dengan cermat !
T*hritaftini untuksoalnomor 7 dan 2

Keberhasilan para peneliti ITB ini membuat Indonesia merupakan stu-satunya negara yang berhasil

rnengtnrrlon minyakjaiakalamitanpa campuran solarapapun unhrkmenggerakkan mesin diesel. Sementara

a r&ra hin minyaklarak digunakan sebagai campuran solar untuk mengurangi bahan bakar fosil ini. Oleh

karena itu keberhasilan di ITB patut mendapat acungan jempol.

(1) Museum Radya Pustaka bagai perempuan tua yang semakin kusut, padahal sudah mempunyai

nama besar di seantero wilayah. .121'Aanfan museum ini telah berjasa bagi berbagai pihak yang

memanfaatkannya. (3) Di Usia mendinjaf 117 tahun museum ini kian ketinggalan dibandingkan dengan

museum sejawatnya yjng bbih muda-. (4) Rmat sayang apabila mengingat kelahirannya dibidanioleh tokoh-

oiotr yangielah dikenal iengerti, mema-hami, dan menyadaridan telah mencapaiUngkat kesadaran sejarah

tirggi.

i. Memperhatikan model pengembangannya

paragraf di atas disebut ....

a. paragraf deduKi

b. paragraf induksi

c. paragrafdeduksi-induksi

d. paragraf induksi-deduksi

e. paragraf Progresif
2. Berikut inideret frasa nominal adalah ....

halah dengan cermat !
Teksberikutini untuksoal nomor31 4, dan 5

3. Gagasan utama (kalimat utama) paragraf

tersebutadalah .,..

pada kalimat peftama

pada kalimat kedua

pada kalimat ketiga

pada kalimat keempat

e. 
' 

pada kalimat pertama dan keempat

4, Kalimat penjelas yang mendukung gagasan

utama adalah ....

a. kalimat (1), (2)

b. kalimat (2), (3)

c. kalimat (1), (2), (3)

d. kalimat (2), (3), (4)

e. kalimat (1), (3), (4)

5. Berdasarkan letak kalimat utamanya paragraf

di atas disebut ....

a. paragraf indukif
b. paragraf deduKif

c. paragraf progresif

a. campuran

' c. analitik

a. yang berhasil, minyak jarak, tanpa

campuran

b. untuk menggerakkan, bahan bakar, di

negara lain

c. para peneliU ITB, mesin diesel, bahan bakar

d. oleh karena itu, satu-satunya negara,

minyak jarak

e. acungan jempol, para peneliti ITB, untuk

mengurangi

d. paragraf kronolbgis

, e. paragraf deduktif-induKif

6. Pernakah kita memperhatikan pola paving

1 blokdi trotoar sepanjang Malioboro? Dari ujung

\ utara di depan Hotel Inna Garuda hingga ujung

'selatan kemudian berbelok ke timur hingga

pintu masuk ke Taman Pintar akan kita jumpai

"ubin" berukuran 20 cm x 20 cm berwarna

kuning cerah yang dipasang menerus. Ubin

yang dipasang ini memiliki dua macam pola,

yakni ubin dengan polatonjolan berbentuk bulat

dan ubin dengan ubin pola tonjolan berbentuk

bulat panjang. Ubin inilah bernaina "guiding

blocks".

Paragraf tersebut dikembangkan secEra ....

d. kronologis

- e. induldf

a.

b.

c.

d.

Tel<s berikutlni untuksoal nomorTdan I
(1) Hampirsebulan musisikawakan Fariz RM mendekam dipenjara. (2) Sejaktertanglop basah membawa

g.nju i,i linting pada 2g oKober lalu, kondisi kesehatannya mulai menurun baik dari segi fisik maupun

i.,entat.'tni diakui'oleh Oneng DianaR., istri Fariz saat dijumpai seusai menjenguk di Polsek Kebayoran Baru,

Rabu (2U11). .



Inti prmasalahan yang diinformasikan pada Hal yang harus dimasukkan untuk mengawali

paradraf di atas adalah .... proposal di atas adalah ....

a. kondisi kesehatan Fariz mulai menurun a. kata pengantar

secara fisik rnaupun mental sejak peristiwa b. daftar isi

penangkapan 28 Oktober lalu. c. kepanitiaan

b. sudah hampir sebulan Fariz mendekam di d. dasar pemikiran

penjara, " e. pendahuluai atau latar belakang

c. Oneng Diana R, adalah istri Fariz. 11. Dalam suatu penyusunan proposal ditentukan

d. Fariz RM tertangkap sebulan yang lalu. bahwa tema kegiatan "Dengan seminar sehari

e. istri Fariz RM selalu menjenguk di Polsek kita ciptakan seluruh warga sekolah yang

Kebayoran Baru. memilikicakrawala pikir, sikap dan perilaku yang

Susunan paragraf yang merupakan kalimat peduliterhadap lingkungan hidup."

a. kalimat nomor (3) 
adalah ....

b. kalimatnomor(2) ,--i.,.i,.t,
c. karmat nomor (1) a. terciptanya suasana sekorah bernuansa

d. kalimat nomor (2) dan (3) lingkungan hidup

;: Gtrit nomor trioan izl b' 
,t,:[[,ffH 

kehidupan vans selaras densan

Untukmengisiliburan semester, teman-teman c. ;;il.kd pemahaman dan kemampuan
sekelas akan melakanakan kegiatan bakti :ll::l: ,

sosial berupa pasar murah di desa. proporui menganalisis masalah Serta keterampilan

kegiatan tersebut telah disusun untuk ditiahJ memecahkan masalah lingkungan hidup

;;""*. s.b"lum-aa:ur<an kepada r.qnul? 3: [:[i!!]l['il:fi1'.Uffit;:i"
sekolah dan pihak-pihak lain untuk mendapat 

rz. E.riruiiff;^g tidaktermasuk surat niaga
bantuan. dalam proposal termuat hal-hal i "' :::,:l'""
(a) l-atar belakang dan dasar pemikiran, (bj adalah-'-'

j.hir regiutun, (ciAnggaran Pembiayaan, (o) :' surat penawaran

waKu dan tempat pe-ta-fsanaan, 1e1'susririar{ b' surat perjanjian jual-beli

Bagian yang belum tercantum datam proposal 1 ::::lf'b"rian 
referensi

tersebut adalah .... e' surat permintaan

i.'-nirJ pibrik yans memprodtlksi barans t' [iil:|.]tX[',#:i:,:TB:[l*iffiiil|[:i;
yang dijual

b. marsud dan tujuan P:f:,?T:ryqP"1?,!il':;'9,11:':g:::::
c. nama siswa iuig *.rpunyai ide me- - !:l*ytdiJl'Parikesit6lKlaten'pekerjaan' nyelenggarakan pasar murah 

rrrv " 
fgiwaj 

lntan Sejati (2) ""' mengadakan

d. ffiCgffit gas'pelaksanaan pasarmurah 
B:,l|i':t 

j'al-belidensan ketentuan sebasai

' e. bentuk kegiatan yang telah dilakukan DerlKut :

10. Ceramah (eagamaan SMA Nusantara Isian yang tepat untuk melengkapi bagian yang

t lenis Kegiatin rumpang pada alinea pembuka surat perjanjian

keglatan yang akan dilaksanakan adalah diatas adalah ""
cerimah ieagamaan bagi para siswa SMA a. (1) Selaku,pihak pertama; (2) Selaku pihak

Nusantara yang dilaksanikin setiap bulan. kedua

IL Maksud din iujuan b. (1) Adalah pihak pertama; (2) Adalah pihak

. Tujuan pelaksanaan kegiatan ceramah kedua. kelgamaan c. (1) Pihak pertama; (2) Pihak kedua

1. Meningkatkan iman dan takwa para d. (l)Yanglebihlanjutsebagaipihakpeftama;. siswa (2) Yang lebih lanjut sebagai pihak kedua
'2, Meningkatkan kualitas hidup para e. (t) Setinjutnya disebut pihak pertama;

siswa (2) Selanjutnya disebut pihak kedua

3. Memperbaikisikaphidup 14. Penerbitan surat kuasa didasari oleh

4, Memberikan pendidikan moral pertimbangan-pertimbangan, salah satunya

IIL WaktudanTempat adalah....

Kegiatan ceramah keagamaan bagi para a. pihakyang melaksanakan rneninggal

siswa SMANusantara-diadakan-setiap b. pihakyang seharusnya.melaksanakan
' Jum'at minggu pertama setiap bulan kegiatan tidak dapat melaksanakannya

bertempat di SMA Nusantara. kur.nu b.rbugui ulutan
' ,,"' l::-'Irr."','''- 

-,,,,i 
' I I
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Isi pokok sambutan tersebut adalah ....
a. keberhasilan suatu pendidikan sangat

bergantung kecakapan h idup
b. pendidikan merupakan usaha untuk

mengembangkan seluruh potensi pesefta
d!dik

c. peserta didik dimasa datang harus
menguasai pengetahuan teknologi dan seni

d. meningkatkan pemerataan kesempatan
belajar bagi masyarakat Indonesia

e. pemerintah beruppya untuk meningkatkan
mutu pendidikan di Indonesia

21. Kalimat persuasidalam kutipan diatas adalah

u.' trl, (2), (3)
b. (1), (3), (4)
c. (2), (3), (4)
d. (2), (1), (3)

e. (3), (4), (s)
22. Tujuan wawancara :

Karena dengan Nobel Indonesia dapat lebih
maju. Coba lihat Pakistan. Negara itu masih
miskin. Sekarang orang bilang sain di pakistan

itu bagus, karena ada Abdus Salam yang dapat
Nobel. Jadi, Nobelsemacam simbolyang akan
menarik perhatian orang.
Orang Pakistan sekarang tertarik pada Fisika,
karena Abdus Salam?
Betul, ada hubungannya. Karena dengan itu
AMus Salam dapat menarik Fisikawan pakistan

yang ia bimbing untuk bekerja dengan kolega
sesama pemenang Nobel.

Rangkuman hasil pembicaraan dalam
wawancara diatas adalah ....
a. Kemajuan Pakistan dan Nobel

b. Daya tarik Nobel untuk mencapai kemajuan
c. Abdus Salam menarik Fisikawan pakistan

d. Pemenang Nobel dapat membimbing orang
lain untuk meraih Nobel berikutnya

e. Abdus Salam sang peraih Nobel yang

membuat Pakistan maju
24. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada

panitia pentas seniyang telah bekerja keras
menyukseskan kegiatan ini. Tldak lupa saya
mengucapkan terimakasih kepada anak-anak
tercinta siswa-siswi SMA Bukit Duriyang telah
berpartisipasi menampilkan keativibs seni yang
perlu mendapat apresiasi tinggi. Terimakasih
pula kepada tamu undangan yang hadir

- menyakikan kreativitasputra-putri kami.

Pokok sambutan tersebut adalah ....
a. Ucapan terimakasih kepada siswa-siswi

SMA Bukit Duri

b. Ucapan terimakasih kepada tamu undangan
dan panitia

c. Ucapan terimakasih kepada tamu
undangan, siswa-siswi SMA Bukit Duri

d, Ucapan terimakasih kepada semua siswa
e. Ucapan terimakasih kepada ptsnffi, siswa-.' 

siswiSMA Bukit Duridan tamu undangan

a. mengonsumsiteh menjadikan sulit buang- air besar

mengonsumsi teh secara teratur dapat
mencegah kanker
mengonsumsi teh menguatkan tulang
mengonsumsiteh mencegah plak pada gigi

berlubang

mengonsumsi teh melawan penyakit
jantung

mengetahui tujuan,
persiapan pelakana-

an, dan sumber dana

kegiatan pentas seni
guru kesenian

Sani (Seksi majalah

dinding)
Salah satu kalimat tanya yang tepat diajikan
pewawancara adalah ....
a. Apakah pelaksanaan pentas seni sudah

Anda pikirkan masak-masak?

b.' Bagaimana dampak pentas seniterhadap
kreativitas siswa?

. c. Bagaimana cara Ibu mendapatkan dana
untuk pernbiayaan pentas seni?

d. Bagaimana pendapatlbuterhadappentas

seni?

e, Apakah Ibu senang dan selalu termotivasi
untuk melaksanakan pentas seni di sekolah?

23. Anda selalu menyebut tahun 2020 Indonesia
meraih Nobel.

Mengapa begitu antusias?

Telcsberikutini untuksal nomor2i dan 26

Ide pokok paragraf diatas adalah ....
a. beberapahasilpenelitian
b. teh mencegah kanker
c. teh menguatkan tulang
d. teh mencggah plak pada gigi berlubang
e. Manfaatmengunsumsiteh
Peryantaan berikut merupakan kalimat yang
perlu mendapat perhatian bagi pembacq,

kquali....

Narasumber :

Pewawancara :

)

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahw.a teh mempunyai banyak manfaat. mengonsumsiteh
secara teratur dapat mencegah kanker meskipun tidak terlalu besar. Teh juga menguatkai tulang dan
mencegah peftumbuhan plakdipermukaan gigi berlubang. Tidak hanya memenuni febutuhan cairan tubuh
Eepertiair putih, tehJuga melawan penyakit jantung.

b.

c.

d.

e.

BAHASA INDONESIA Untuk SMA/MA Ketas XI/GasaUA-O7



Cqnati bcaan berikut ini untuk qal nomor 27, 28, 29

Fdruawancara
(+ala Sekohh

Fevrawancara

Kepala Sekohh
Favawarrcara

Kepah Sekolah

"Bagaimana agar sekolah memiliki ketahanan yang baik, Pak?"

"tentu diperlukan beberapa syarat."

"Kira-kira syarat apa saja, Pak?"

"Peftama-tama, perlu ada tata tertib sekolah."

"Apakah cukup tata tertib saja, Pak?"
i'yang lebih penting adalah kesadaran melaksanakan tata terib tersebut. Sebab tanpa

hal tersebuttidak akan tercipta suatu ketahdnan sekolah yang baik"'

U. po,f,ot masalah yang dibicarakan dalam per-

cakapan diatas aadalah ....

a. wawasan sekolah

b, keamanan sekolah

c. personalia sekolah

d, ketahanan sekolah

e. tata tertib sekolah

2& Rangkuman wawancara di atas adalah ,...

a. wawancara yang dilakukan oleh wartawan

dengan kepala sekolah berkaitan dengan /1-'
pelaksanaan tata tertib sekolah I 29

b. wawancara antara wartawan dengan t* ,
kepala sekolah dalam rangka menyerukan :-
gerakan disiplin sekolah

c. wawancara antara wartawan dengan c.

kepala sekolah berkaitan dengan wawasan d.

wiyata mandala e'

d. wawancara antara wartawan dengan

kepala sekolah berkaitan dengan pe-

nyimpangan-penyimpangan tata tertib

e. wawancara antara wartawan dengan

kepala sekolah berkaitan dengan upaya

untuk menciptakan ketahanan sekolah

yang baik diperlukan beberapa' syarat

antara lain tata tertib dan kesadaran dalam

melaksanakan tata tertib di lingkungan

sekolah

Pernyataan di atas yang merupakan opiniadalah

kalimat peftama, kedua, ketiga

kalimat pertama, kedua, keemPat

kalimat kedua, keemPat, kelima

kalimat kedua, keempat, keenam

kalimat kedua, ketiga, keemPat

e. Haa .... (menelan ludah), Ya Allah!

Tema yang dilukiskan dalam penggalan drama

tersebut adalah ....

a, penipuan yang dilakukan oleh pemuda

tampan

b. kepasrahan seorang penjual nasi pecel

c. keresahan yang dihadapi penjaga malam

d. kemiskinan yang melanda Pemuda

e. dorongan emosiPenjaga malam

Amanat yang tersirat dalam penggalan drama

tersebut adalah ....

a. bersikaplah baik dan ramah kepada siapa

saja

b. tolonglah orang lain selagi dirimu bisa

menolong

a.

b.

@rmatipenggalan drama betlkutinl unfukgoal nomor3Qampai dengan 35
penjaga Malam : Minta pecelyang pedes (kedinginan)l Katanya tadiada pemuda yang mau menipu?

Penjaga Malam : Pakaibaju lurik?

Si Mbok I Ya, kalau tidak salah.

Penjaga Malam : Kurang ajar dia!Tapidia tidak jadi menipu di sini, Bukan? Ke mana?

Si Mbok

Penjaga Malam

SiMbok

Si Mbok

Penjaga Malam

SiMbok

(tak begitu acuh) Ya!

Bagaimana tampangnYa?

Kurus dan tampan.

Jangrik anak itu! Belut!

Ada apa? Ada apa?

Pastidia. Kemarin malam diaiuga menipu disebuah warung di pasar Kauman.

Haa ..,. (menelan ludah) Ya, Allah!

30. Wataktokoh penjaga malam dalam penggalan

drama tersebut adalah .... 32.

a. penyabar

b. emosional

c. bijaksana

d. penghasut

e. penipu

31. Puncak konflik penggalan tersebut dinyatakan

pada kalimat ....

a. Bagaimana tamPangnYa? I 33.

b. Ya, kalau tidak salah.

c. Ada apa? Ada aPa?

d. Kurang ajar dia! Tapidia tidak jadi menipu

di sini,.bukan? Ke mana dia? Jangrik anak

itu. belut!



c. umpatlah dengan keras, jika dirimu
dikecewakan orang lain

d. berhati-hatilah dalam menyikapiorang lain
jangan hanya melihat tampannya

e. lakukanlah .penipuan pada orang yang
lemah

34. Rangkuman yang tepat untuk penggalan drama
tersebut adalah ....

a. percakapan antara penjaga malam dengan
si mbok tentang seorang pemuda tampan
yang suka menipu di warung-warung
semua itu dilakukan diluar dugaan si mbok

b. percakapan si mbok dan penjaga malam
tentang pemuda

35. Dialog tokoh Tamara ....
a. intonasi meninggi, mimikwajah tenang
b. intonasi meninggi, mimik wajah marah

cenderung emosi

c. intonasitinggi
d. intonasidatar, mimik wajah tenang
e. intonasidatar, mimik wajah marah

37. Berikut ini bukanmerupakan pendukung tata
kostum dalam pementasan drama adalah ....
a. memperkuat karakter tokoh

c. pemuda tampan yang ada dalarn pem-
bicaraan itu ternyata masih keponakan si
mbok

d, percakapan yang terjadi antara si rnbokdan
penjaga malam dalam rangka menEejar
pemuda tampan

e. pembicaraan sengit si mbok dan penjaga
malam yang kedinginan diwarung itu

35. Nilai hidup yang termuat dalam penggalan
drama diatas adalah ....
a. pendidikan

b. kemanusiaan

c. agama

d. sosial

e. budipekerti

b. memperindah penampilan

c. menciptakan suasana yang ssungguhnya
d. mendukungpenampilan

e. menciptakan ekspresi, mimik
38. Gambaran setting yang tepat adalah ,...

a. di ruang makan

b, dikelas
c. didinding
d. diteras rumah

e. diruang tamu

cermati penggalan dialog berikut ini untuk menjawab soal nomor 36, 3z dan 3g
Rafli : "Mengapa kamu membiarkan aku terus berdiri, Tamara? Apakah aku boleh duduk?,,(tanpa

menunggu persetujuan dariTamara, ia pun duduk. Kemudian ia berdiri lagi memandangi foto
yang terpampang didinding. Ia mencoba menyentuhnya).

Tamara : (berteriak keras) "Jangan sentuh foto itul,,

Pengemis

Jono

Pengemis

Anak

Jono

Bacalah naskah drama berikut ini untuk soal nomor 40 s,d" 43
Pak! Bu. Minta nasinya. Saya lapar dan haus, pak!

(sambil membentak) keluar sana! Di sini tidak ada nasi, dasar pengemisl
Saya lapar dan haus. Berilah saya sedikit air.

Jangan kalian bentak dial Sapalah dia dengan kata-kata yang menyejukkan hati.
Kau hanya menyusahkan, keluar! Kalau tida& kupukul kaul 

-

'39. 
;relnyalaan akting (sambilmembentak) dalam ,- e, sedih dan menangits

* /istilah 
drama disebut .... 141. Ek.n.oqi nercakanan nadr* 'istilah drama disebut .... f1t. Et<spresi percakapan pada diri pengemis adalah

a. wawancara \, ;...
b. prolog --- u. diucapkan datar, penuh belas kasih
c. kramagung b. diucapkan agak keias, mengharukan
d. epilog c. diucapkan keras, biasa sajJ

, 
., 9: setting d. diucapkan tersendat-sendat

40.',Ekspresitokoh Jono dalam penggalan drama .' ^e. diucapkan lemah, penuh rasa iba

-hiatas adalah .... +f-perwaiakan protag6ni, Jinyutakan dalam
./ a. tenang r- - --

lelimat....
b. sabar J. sapalah dia dengan kata-kata yang
c. marah dan emosi menyejukkan hati
d. heran b. Keluar sana!

7a eniAsn
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c. Saya lapar dan haus. Berilah saya sedikit

air.

d. Dasar pengemis!

-, Kau hanya menyusahkan.

43. Tokoh anak pada penggalan di atas berperan
pebagai ....

a. tokok antagonis

b. tokohfiguran
c. tokoh utama

d. tokoh tritagonis

e. tokoh protagonis

44, Pemyataan berikut ya ng bukan merupakan ciri

hikayat adalah ....

cerita yang disampaikan anonim

merupakan cerita berbingkai

mengisahkan istana sentris

milik pribadi penulisnya

menggunakan kata-kata Arab

Unsur intrinsik yang menonjol dalam penggalan

novel di atas adalah ....

a. latar

b. suasana

c. perwatakan

d. sudut pandang

e. gaya bahasa

Unsur budaya yang disampaikan dalam
penggalan novel di atas adalah ....

a. Para Kasim dan pangeran saling bersaing

dalam merebut kekuasaan

b. Rasa khawatir kalau-kalau hubungannya

Yehonala dan Sakota menjadi retak

c. Permaisuri berkewajiban melindungi
pewaris tahta meskipun bukan anak
kandung sendiri

45. Syahdan akan permaisuri Kuripan pun ingin

rasanya ia hendak berputra laki-lakiyang baik
parasnya. Maka kata permaisuri, "Kakang Aji
ingin pula rasanya kita ini beroleh anak, "Maka

kata Nata, "Sungguh seperti kata Tuan,
Kakanda pun demikianlah juga. Bila gerangan

Kakang ini beroleh putera dengan Yayi akan
jadi ganti pun Kakanda di dalam dunia ini,

kalau-kalau kita berdua kehendakioleh Sang

Yang Sukma kembali ke kahyangan kita."

Cerita diatas menggunakan sudut pandang ....

a. orang pertama sebagaitokoh utama

b. orang kedua sebagai tokoh utama

c. orang ketiga sebagai tokoh figuran

d. orang kedua dan ketiga sebagai tokoh

utama

e. orang pertama dan ketiga sebagai kotoh

figuran

d. perseteruan orang Kasim dan para
pangeran sering terjadi

e. Rasa cemburu dapat memecah belah

hubungan kekerabatan

48, Ia Bernama Gilli

a.

b.

c.

d.

e.

halah Penggalan novel di bawah ini untuk menjawabsoal nomor46 dan 47
Memang benar, permaisuri harus melindungi pewaris tahta sebagai anaknya sendiri. Itu sudah menjadi

kewajibannya, tetapi Yehonala tetap takut kalau-kalau hati Sakota yang sederhana telah termakan oleh

kecemburuan diam-diam atau desas-desus jahat yang ditupkan oleh orang-orang Kasim dan pangeran-

pangeran yang saling bersaing. Perseteruan semacam itu sering terjadi di Kota Terlarang. Yenohaia bertekad

tidak akan membiarkan Sakota dipisahkan dari dirinya. Ia harus memaksanya bersekutu dengan dia,

seaindainya Sakota tidak mau.

46.

47.

Judul buku

Penulis

Penerbit

Tebal buku

Matahari diAtas Gilli

Lintang Sugiarto

Bima Rodheta 2004

Xl+225

Bagian resensidiatas adalah ,...

a. latar belakang kepengarangan

b. sinopsis

c. keunggulan buku

d. identitas buku

e, kesimpulan

Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab soal nomor4g dan 50
Cerita inibaikdan mudah dftangkap. Pengarang menyajikan masalah yang aktualdan sering kita jumpai

sehari-hari. Semuanya dapat diterima akal sehat serta tidak membosankan. Pengarang menguraikan secara

panjang lebar karakter tokoh-tokohnya jadi ceritanya tidak kabur. Sayang pengarang sering mengulang-
ulang kisah yang porno. Dalam satu buku mungkin lebih dariempat kali.
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Kalimat resensi yang mengungkapkan
keunggulan buku adalah ....

a. KaraKer tidak tergambar dengan cepat

b. Pengarang menghidupkan cerita dengan

cerita porno

c. Kebosanan dapat di atasi oleh pembaca

buku ini

d. Cerita diungkapkan seperti lazimnya cerita

lain

e. Cerita dapat diterima akal sehat dan tidak
membosankan

Kalimat resensi yang mengungkapkan
kelemahan buku adalah ....

a. Cerita dapat diterima akal sehat dan tidak

membosankan

b. Permasalahan yang disajikan masalah
yang aktual

c. Cerita yang digambarkan tidak kabur

d. Karaktertokoh dipaparkan secara panjang

lebar

e. Kisah porno diulang-ulang empat kali

50.
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